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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 a Mãe de Jesus e vossa Mãe, desci com grande poder, junto a Meu Filho 
Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui no meio de 
vós. 
Meus filhos, Eu amo-vos imensamente, estou a envolver-vos a todos no Meu Manto 
Materno, estou a dar-vos a Minha presença com o Meu perfume, muitos sentem uma 
comoção, alguns sentem um forte calor no seu rosto, estou dando calafrios, 
confirmem meus filhos. (Muitos dos presentes no evento confirmavam com palmas) 
Meus amados filhos, rezem, rezem, rezem, a oração deve estar em primeiro lugar na 
vossa vida, com a oração o mal estará longe de vós, ele leva-vos ao pecado, de modo 
a que possam perder as vossa almas, a sua presença é muito forte em torno daqueles 
que não rezam, é por isso que muitas almas sofrem, vocês que compreenderam rezem 
por eles. 
Deus Pai Todo-Poderoso quer a conversão dos seus filhos, mas ninguém escuta 
os Seus apelos, aqueles que estão infringindo a Sua Lei serão em breve 
desmascarados, a imagem pura que Deus criou da Sagrada Família deve ser 
respeitada, os poderosos que cometem tal erro logo cairão, porque Deus é o 
Criador de tudo e todos. 
Meus filhos, fazei de modo que estas Minhas palavras cheguem a todo o lado e não 
tenham medo, quem está na verdade não teme qualquer mal. 
Meus filhos, Meu Filho Jesus que está aqui, está dando a Sua presença, quer dar-vos 
o Seu amor, invocai-O de todo o coração para que Ele possa encher os vossos 
corações de alegria e de muita paz. 
Agora Eu tenho de vos deixar, dou-vos um beijo e vos abençoo a todos meus filhos, 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 
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