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JESUS 
 

Irmãos e irmãs, Eu sou Aquele que venceu a morte e o pecado, Eu sou Vosso irmão 
Jesus, Eu sou o Rei dos Reis, o vosso Salvador, irmãos e irmãs, desci com grande 
poder junto com a Mãe Maria Santíssima e a Deus Pai Omnipotente, a Santíssima 
Trindade está aqui no meio de vós. 
Não tenhais medo irmãos e irmãs, porque Eu amo-vos, amo-vos, amo-vos, a Minha 
presença é poderosa no meio de vós, alguns de vocês sentem uma grande emoção. 
Irmãos e irmãs, Eu desejo falar com todos vós aqui presentes e ao mundo inteiro, para 
manifestar a grande e imensa misericórdia da Santíssima Trindade. 
Irmãos e irmãs, acolhei sempre nos vossos corações os convite da Mãe Maria 
Santíssima, Minha Mãe, Mãe vossa e do mundo inteiro. 
A misericórdia da Santíssima Trindade convida a humanidade a converter-se, 
antes que para muitos seja demasiado tarde, irmãos e irmãs, Eu sou o Caminho, 
a Verdade e a Vida, sigam o caminho a percorrer para a salvação das vossas 
almas e das almas de todo o mundo, o caminho da verdade, do amor, da 
igualdade, o caminho que vos conduz à felicidade eterna. 
Quando escolhi os Meus Apóstolos, Eles deixaram tudo para Me seguir, para 
formar a nova Igreja, Santa, porque o Pai Celestial assim tinha planeado; agora 
a Igreja está dividida, confusa, atribulada, irmãos, irmãs, rezem, rezem, rezem, 
para fazer renascer a Igreja Santa como Eu a instituí; abram os vossos corações 
e compreendereis sempre mais, o Espírito Santo vos guiará, vos iluminará para 
escolher o caminho Santo. 
Aceitem tudo isto nos vossos corações, estejam prontos porque chegaram os 
tempos de mudanças, tudo vai mudar, tende fé e nunca tenhais medo, não 
tenham medo porque a Nossa presença, a presença Divina vos ajudará. Irmãos e 
irmãs, rezem sempre e sentireis sempre a Nossa presença, a presença da Santíssima 
Trindade. 
Agora tenho de vos deixar, mas a Nossa Presença está sempre no meio de vós, 
abençoo-vos a todos, no nome da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo.  

Paz, meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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