
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DO DOMINGO 7 DEZEMBRO 2014 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
 

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.  
Esperáveis a Minha manifestação e agora sentis uma forte comoção, confirmai meus 
filhos. (Muitos presentes no evento confirmam com palmas). 
Obrigada, obrigada, obrigada pela vossa perseverança, Eu choro lágrimas de alegria 
quando sois perseverantes. Minhas criancinhas, meus adorados filhinhos, Eu amo-vos 
imensamente e desejo falar-vos, ajudar-vos a escolher entre o bem e o mal, sigam 
sempre os vossos corações, porque no coração está o amor de Meu filho Jesus, amai 
o vosso próximo, sem nunca julgar, porque o julgamento pertence a Deus Pai 
Omnipotente, todos vós sois irmãos e irmãs e deveis amar-vos sempre, daí 
testemunho, que no vosso coração tendes o amor de Meu filho Jesus, Ele quer que 
vocês metam em prática os Seus ensinamentos, de amor e obediência à Santíssima 
Trindade. 
Minhas criancinhas, a presença da Santíssima Trindade está no meio de vós, Meu 
filho Miguel, o Arcanjo mais poderoso que está no Céu e na terra, está aqui no meio 
de vós, Ele formou uma poderosa barreira ao redor de vocês com a Sua legião Anjos 
Protectores, invocai-O sempre nas tentações.  
Muitos de vocês estão a sentir muito forte a Nossa presença, o Meu filho Jesus tocou 
muitos de vós e sentis uma grande alegria nos vossos corações, Ele quer dar-vos 
ainda mais sinais, tocando alguns de vós.  
Meus filhos, Santíssima Trindade fez-vos compreender sempre mais a importância 
da oração e da vossa perseverança, agora estais a agradecer-Me. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, 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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