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JESUS 
 

Irmãos e irmãs, Eu sou Aquele que venceu a morte e o pecado, sou eu, vosso irmão 
Jesus, o Rei dos Reis, seu Salvador, vim com grande poder, junto com Deus Pai 
Todo-Poderoso e a Santíssima Virgem Maria, Minha Mãe, vossa Mãe e do mundo 
inteiro. 
Desejo que todos rezem com todo o vosso coração, porque quero encher os vossos 
corações de alegria, amor e paz. Desejo fazer-vos sentir a Minha presença com 
grande poder, para que todos possam acreditar que a Santíssima Trindade se 
manifesta neste lugar, e muito, muito em breve tereis a confirmação do que Eu 
digo, mas tendes que perseverar e rezar, porque o mal faz de tudo para vos 
impedir. Não tenham medo, nunca tenhais medo, porque a Nossa presença está 
sempre no meio de vós, deixem-se guiar pelo vosso coração, porque é aí onde Eu Me 
manifesto e vos falo, mas tendes que rezar sempre, sem nunca vos cansardes, e 
escutareis sempre a Minha voz. 
O mundo tenta impedir-vos constantemente, mas muito em breve haverá 
grandes mudanças no mundo, confiai, tende sempre fé e podereis renascer na 
luz, a luz do Paraíso. 
Muitos vão tremer de medo por tudo o que está para acontecer no mundo, Eu 
vos digo: tende fé e não tenham medo, Eu sou a luz e quem permanece em Mim 
terá sempre olhos para ver. 
Neste momento estou passando no meio de vós, estais a sentir a Minha presença com 
grande poder. 
Irmãos e irmãs, sede sempre perseverantes, nunca vos canseis, superai as provas, de 
modo que o vosso espírito se fortaleça cada vez mais, para compreender sempre mais 
a vontade da Santíssima Trindade. Não tenham medo, haverá perseguições, mas 
não temais, Nós estamos sempre convosco. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, agora tenho de vos deixar, mas a presença da 
Santíssima Trindade está sempre no meio de vós. 
Irmãos e irmãs, Eu vos abençoo a todos, em nome da Santíssima Trindade, em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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