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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, Eu sou Aquele que venceu a morte e o pecado, Eu sou o vosso irmão 
Jesus, o vosso Salvador, o Rei dos Reis, desci com grande poder, junto com Deus 
Pai Todo-Poderoso, e com a Mãe Maria Santíssima, Minha Mãe, Vossa Mãe e do 
mundo inteiro, com todos os Anjos do Paraíso, a Santíssima Trindade está aqui, no 
meio de vós. 
Irmãos e irmãs, não tenhais medo, o Meu convite é que rezeis sempre, sem 
nunca vos cansardes, porque o mundo está em perigo, a Minha intervenção é 
iminente, mas tendes de rezar, o mal alastra-se continuamente, travai o mal com 
a oração. 
Eu vos amo, amo-vos imenso a todos, e agradeço-vos pela vossa perseverança, pelo 
vosso amor, pelas orações que ofereceis à Santíssima Trindade. 
Tudo está para mudar no mundo, a Minha intervenção será repentina, fazei por 
estar prontos, quem está a aguardar pela confirmação desta grande verdade, 
muito, muito em breve a terá. 
A Minha presença é poderosa entre vós, muitos sentem a minha presença junto a si 
com uma forte emoção. Irmãos e irmãs, fazei por estar prontos, para tudo o que 
vai acontecer muito em breve neste lugar, a Santíssima Trindade vos dará 
grandes sinais, grandes maravilhas, acreditem. O mal pretende desencorajar-vos, 
mas não tenham medo porque nunca o vai conseguir, ele tenta impedir 
continuamente, através das vossas fraquezas, sejam fortes, superai as provas para que 
o vosso espírito se fortaleça cada vez mais, e não tenham medo, ide em frente, porque 
Eu estou convosco, sempre perto de cada um de vós. 
Irmãos e irmãs, agora eu tenho de vos deixar, mas muito, muito em breve Me 
manifestarei para vos dar grandes alegrias. 
Amo-vos, amo-vos e abençoo-vos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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