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JESUS 
 

Irmãos e irmãs, sou Eu, vosso irmão Jesus, Aquele que venceu a morte e o pecado, 
sou Eu, o vosso Salvador, o Rei dos Reis, vosso irmão Jesus. 
Desci com grande poder, junto a Deus Pai Omnipotente e a Maria Santíssima, a 
Santíssima Trindade está aqui no meio de vós, os Anjos e os Santos do Paraíso 
estão aqui, no meio de vós está a presença do General Miguel o Arcanjo mais 
poderoso, junto com o exército de Anjos Protectores. 
Desejo anunciar que neste lugar, escolhido pela Santíssima Trindade, tudo está 
para mudar, os sinais que Nós vos daremos são grandes, não podereis sequer 
imaginar, assistireis a grandes curas, libertações, grandes milagres a Santíssima 
Trindade realizará neste lugar. 
Estou aqui para consolar os vossos corações e para vos agradecer pela vossa 
perseverança, não tenham medo, porque sereis premiados, a Mãe Maria santíssima, 
enviada pela Santíssima Trindade aqui no meio de vós, e no mundo inteiro, para 
consolar e ajudar muitos corações aflitos, escutai-A sempre, porque é a vontade da 
Santíssima Trindade, escutai-A para o vosso bem, porque Ela vos aponta o caminho 
do Amor, da paz, da humildade, da caridade, da misericórdia, da salvação, tudo isto 
por vosso amor, por amor de toda a humanidade. 
Os sinais e confirmações que estais à espera estão eminentes, estai preparados, 
rezai, rezai sempre com perseverança, porque é com a oração que fortificais o vosso 
espírito, dai sempre importância à oração, podeis salvar tantíssimas almas. Alegrai-
vos, juntamente com a Mãe Santíssima, Ela está aqui, e vos cobre com o Seu Manto 
Materno, Ela está feliz, está sorrindo, porque vos ama com um amor incomensurável. 
Muitos sentem a Nossa presença com o poder, com calafrios, com comoção, amo-vos 
amo-vos, agora Eu tenho de vos deixar, em breve voltarei a falar convosco. 
Irmãos e irmãs, dou-vos a bênção da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito 
Santo.  

Paz, meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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