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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 sobre os meus 
instrumentos, acreditai em Nós meus filhos, porque no meio de vós desceu a 
Santíssima Trindade.	  
Hoje eu gostaria de vos dar uma grande alegria, vou chamar alguns de vocês para que 
possais acreditar sempre mais, muitos estão sentindo a Minha presença com um calor 
no rosto, é a Minha carícia não tenham medo, abandonai-vos à presença da 
Santíssima Trindade, muitos sentem uma emoção, os vossos corações a bater muito 
forte, confirmem meus filhos. (Muitos dos participantes no evento confirmam com 
palmas).	  
Eu vos amo, eu vos amo, eu vos amo, não tenhais medo, continuem a rezar em vossos 
corações, Eu quero dar-vos grandes alegrias, grandes graças, Eu estou a envolver-vos 
no Meu Manto, porque quero protegê-los de todo o mal. (Nossa Senhora chama 
alguns de seus filhos para darem o seu testemunho). Meus filhinhos, Eu amo todos 
vocês imensamente, Eu rezo sempre por cada um de vós, nunca me canso de vos 
ajudar, porque eu desejo que todos sejam salvos, os sinais que Nós vos daremos, são 
para que vós acrediteis cada vez mais que neste lugar a Santíssima Trindade 
passou a residir, aqui vão acontecer grandes curas, no corpo e no espírito, 
haverão grandes conversões, portanto, meus filhos, perseverai sempre, Eu vos 
darei as confirmações que Me pedem, de um momento para o outro vou 
aparecer neste lugar e vós ireis testemunhar este grande evento.	  
Não tenhais medo, Eu vos estou dando ainda a Minha presença, meus filhos, Eu vos 
amo, Eu vos amo, Eu vos amo, o Meu coração está cheio de alegria, porque hoje 
muitos corações se abriram ao amor da Santíssima Trindade, perseverai, porque as 
alegrias que Eu vos darei são imensas. Minhas criancinhas, testemunhai sem medo e 
nunca vos deixeis confundir, amai a quantos encontrardes, as almas doentes precisam 
de muito amor puro, o amor que Eu vos dei hoje será uma força para muitos de vós, 
chamarei a muitos de vocês, e darei grandes sinais, ainda maiores do que estes, sigam 
os vossos corações, porque aí há a verdade.	  
Eu vos amo meus filhos, amo-vos, se vocês soubésseis o quanto Eu vos amo 
choraríeis de alegria, 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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