
 
 
 
 

 
 

MENSAGEM DO DOMINGO 5 JULHO 2015 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

SANTA RITA 
 
Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sou Eu, a vossa irmã Rita, eu desejava 
muito falar com todos vocês, para vos dar todo o Meu amor, a paz, a força da 
Santíssima Trindade. 
Eu te amo-vos tanto e escuto sempre todas as vossas orações, desejo sempre ajudar-
vos, abri os vossos corações cada vez mais ao amor do Nosso amado Jesus, o Seu 
auxílio nunca vos faltará. 
Hoje é um dia especial, e Eu estou feliz por a Santíssima Trindade Me ter 
concedido estar no meio de vós. Perseverai sempre vindo a este lugar escolhido por 
Deus Pai Omnipotente, para dar muitos sinais da Sua presença, e muito amor a cada 
um de vós que precisais tanto, para lutar neste mundo. 
Sejam fortes e não cedeis às ideias deste mundo, só rezando e oferecendo todo o 
nosso coração à Santíssima Trindade, podemos ser felizes, o mundo engana-nos e 
arrasta-nos para o pecado, e isso, o Nosso amado Jesus não o quer, e vem 
continuamente em nosso auxílio. 
Quando Eu fazia parte deste mundo e Me sentia aflita e em sofrimento, somente 
pedindo ajuda ao nosso amado Jesus, é que conseguia liberar o meu coração de todo 
o sofrimento e todo o mal, é por isso que deveis rezar muito. Meus amados irmãos e 
irmãs, a oração é importante, para que todo o mal se possa afastar, nunca se 
esqueçam disto. 
Meus amados irmãos e irmãs, estou sempre perto de vós se assim o quiserdes, porque 
amo-vos tanto, e desejo que, juntos, atinjamos as metas estabelecidas por Deus Pai 
Omnipotente neste grande projeto. 
Eu quero neste grande dia dar e fazer-vos sentir o grande Amor Divino, o verdadeiro, 
aquele que enche os corações. 
Desejo chamar alguns de vós, vocês rezem e pedi-Me aquilo que o vosso coração 
deseja. 
Meus amados irmãos e irmãs, Eu estou feliz por estar aqui, gostaria de chamar a 
todos, mas cada coisa a seu tempo, as coisas do Céu devem ser conquistadas com a 
oração, com perseverança, o Meu amor é para todos vós e estarei sempre ao vosso 
lado, porque Eu compreendo o vosso sofrimento. 
Meus amados irmãos e irmãs, eu amo tanto cada um de vocês, perseverai sempre na 
oração, e abandonai-vos completamente ao amor de Deus Pai Omnipotente, que 
ama tanto as Suas criaturas, e nunca Nos deixa cair nos obstáculos se Nós Lhe 
pedirmos, e O amarmos com todas as Nossas forças. 
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Nunca se esqueçam de todo o amor que recebestes neste dia, especial para a 
Santíssima Trindade e para todos vós. 
Amo-vos meus amados irmãos, e minhas amadas irmãs, agora Eu tenho que ir, a 
Minha missão chegou ao fim, mas tornarei a falar convosco, vocês nunca deixem de 
rezar, para que as maravilhas do Céu desçam no meio de vós. 
A Santíssima Trindade Nos abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 


