
 
 
 
 

 
 

MENSAGEM DE DOMINGO 5 ABRIL 2015 
OLIVETO CITRA (SA) A ITÁLIA 

(Dia de Páscoa) 
 
 

JESUS 
 

Irmãos e irmãs, Eu sou vosso irmão Jesus, Aquele que venceu a morte e o pecado, sou Eu, o 
Rei dos Reis, o vosso Salvador, desci com grande poder, aqui no meio de vós, junto com a 
Mãe Maria Santíssima e Deus o Pai Omnipotente, juntamente com todos os Anjos e Santos 
do Paraíso. 
Irmãos e irmãs, Eu vos amo, amo-vos, amo-vos imensamente, e pelo amor que tenho por vós 
Eu venci a morte, para muitos no mundo, a Cruz é um escândalo, e Eu salvei o mundo 
através da Cruz, fiz isso por vosso amor, pelo amor de toda a humanidade, é por isso que 
Eu quero que vocês abram sempre mais o vosso coração ao Meu amor, pois é através do amor 
que se vence o mal, é com o perdão que as almas se curam. 
Sigam e observai os Meus ensinamentos, eles vos farão viver no amor, na alegria, na paz, a paz 
que não reina neste mundo, as trevas encobrem a luz, a verdade, aquela verdade que dá 
escândalo no mundo, portanto, irmãos e irmãs, amai-vos uns aos outros como a Santíssima 
Trindade vos ama. 
O mundo está em perigo, muitas almas sofrem porque o mal as escravizou, Eu convido a 
humanidade a rezar pela libertação destas almas, que sofrem por causa da justiça, por 
amor da verdade. Ajudai estes irmãos e irmãs que precisam de vocês. Rezem, rezem, 
rezem, para que a Santíssima Trindade possa enviar os Anjos para purificar a terra, para 
purificar o mundo inteiro, não tenhais medo, tende fé, acreditai e não duvideis, porque é a 
verdade. 
Eu quero que cada um de vocês a sinta a Minha presença, com a paz no coração, com o calor, 
com calafrios, com perfumes, vinde a Mim, porque desejo abençoar cada um de vocês. 
Irmãos e irmãs, a bênção que Eu vos dei, guardai-a nos vossos corações, para que a paz do Meu 
amor por vós, permaneça nos vossos corações. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, agora Eu tenho de vos deixar, mas voltarei em breve, muito 
em breve, para vos dar as confirmações de que estais à espera, sede perseverantes, nunca 
vos canseis, olhai sempre em frente e vereis que alcançareis os objetivos que estais à 
espera. 
Abençoo-vos a todos, em nome da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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