
 
 
 
 

 
 

MENSAGEM DO DOMINGO 4 JANEIRO 2014 
OLIVETO CITRA (SA) ITÁLIA 

 
 

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 Omnipotente, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. 
Muitos de vós sentem intensa a Minha presença, Eu estou a envolver a todos debaixo 
do Meu Manto Materno, alguns de vós sentem o Meu perfume, confirmai meus 
filhos, (Muitos dos presentes no evento confirmam com palmas) a alguns de vós o 
coração bate com mais força, é a Minha presença, não tenha medo, Eu estou a 
acariciar-vos, o calor que alguns sentem no rosto é a Minha mão, confirmai meus 
filhos. 
Minhas criancinhas, Eu Eu amo-vos imensamente, e vos agradeço pelas orações que 
fazeis à Santíssima Trindade, o mundo precisa tanto das vossas orações, em breve 
haverá sinais no Céu e na terra, a humanidade ficará atónita, todos os 
incrédulos terão de acreditar e inclinar-se à vontade de Deus Pai Omnipotente.  
Terremotos e tsunamis violentos devastarão muitas cidades e nações que 
desaparecerão da face da terra, estes serão alguns grandes avisos que Deus Pai 
Omnipotente fará em todo o mundo, para a vinda do Meu Filho Jesus, quem 
reza não terá medo, porque Deus, o Criador de tudo e de todos, está convosco.  
Meus filhos, muitos não acreditam nestas Minhas profecias que dou em todo o 
mundo, é obra do mal que não quer que as almas se aproximem da Graça, o mal 
mantém as almas escravas através do pecado. Deus Pai Omnipotente estabeleceu 
tudo isto para a salvação das almas do mundo todo, nunca julgueis a Sua obra, 
tenham sempre fé em Deus, que vive nos vossos corações, aí reside a Sua verdade, 
deixai-vos guiar sem nunca hesitar, Eu meus filhos, estou sempre convosco, para vos 
dar a conhecer o plano que Deus Pai Omnipotente tem para o Seu povo. 
Minhas criancinhas meus amados filhos, eu estou passando no meio de vós, abri 
os vossos corações sempre cada vez mais ao puro amor, ao amor do Meu filho 
Jesus, Ele está passando entre vocês, Ele vos ama imensamente, deseja tanto 
curar-vos no corpo e no espírito, perseverai em vir aqui, porque em breve Ele o 
fará, e todos aqueles que forem perseverantes serão recompensados.  
Meus filhos, abandonem-se ao Meu amor, porque eu quero tanto fazer-vos sentir 
Minha presença cada vez mais, sede testemunhas em toda parte, porque o testemunho 
ajuda muitas almas que não conhecem o amor da Santíssima Trindade.  
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Agora Eu tenho de vos deixar, muitos ainda sentem o Meu calor, uma forte comoção, 
fortes calafrios e sentem o Meu perfume, confirmem meus filhos. 
Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos! 
 
 
 
 


