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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 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. 
Caros filhos, amo-vos, amo-vos, amo-vos, a Minha presença está no meio de vós, Eu 
estou a envolve-los a todos debaixo do Meu Manto Materno, grandes sinais estou a 
dar a muitos de vocês para vos consolar, para vos ajudar a abrir cada vez mais o 
vosso coração ao Meu Filho Jesus, Ele ama-vos imensamente e quer entrar em cada 
coração, deseja dar-vos o Seu amor, a Sua paz, não Lhe resistais. Sejam verdadeiros 
cristãos, orgulhosos disso, portadores e instrumentos da verdade que está em 
vossos corações. O mundo precisa compreender que Deus existe e que o Seu 
olhar está sobre todos os homens, seja que faça o bem, seja que faça o mal, todos 
serão julgados segundo as suas obras, rezem, rezem, rezem, peçam misericórdia 
pelos pobres pecadores. 
Meus filhos, nunca tenham medo, tende fé, porque a protecção de Deus está 
sobre todos aqueles que rezam, muitas almas morrem inocentes, elas vão 
directamente para o Céu, estejam prontos, porque ninguém conhece os planos 
que Deus Pai Omnipotente tem para salvar as vossas almas. Convido a Igreja a 
dar atenção às Minhas palavras, para que aqueles que ainda estão a tempo 
possam arrepender-se. 
Meus filhos, ainda sentis a Minha presença com um calor, fortes calafrios, um peso 
na cabeça, sentis o Meu perfume, confirmai, meus filhos. (Muitos dos presentes na 
manifestação confirmaram com palmas). Agora Eu tenho de vos deixar, mas estou 
sempre no meio de vós, dou-vos um beijo e abençoo-vos a todos, em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos.	  	  
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