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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, meus filhos amados, eu estou diante de vocês, muitos sentem a Minha 
presença, estou-vos acariciando, é o Meu calor no vosso rosto não tenham medo, 
quem reza invoca a Minha presença, mas tendes que rezar sempre com o coração. 
Eu amo-vos, amo-vos, quero tanto mostrar-vos o caminho da salvação, Meu filho 
Jesus é o caminho, acreditai Nele, quem acredita n'Ele terá a vida eterna. 
Rezem nas vossas casas, para que Nós possamos proteger-vos de todo o mal que faz 
o possível para tentar as almas boas, ele é o mestre do engano, sabei reconhece-lo 
dizendo sempre a verdade. 
Meus filhos, Eu vos falo do vosso futuro para vos ajudar, aceitai o Meu amor e 
aquele do Meu Filho Jesus nos vossos corações, não sejais incrédulos. 
Deus Pai Todo-Poderoso em breve vai abalar o mundo, para que possa 
derramar o Seu temor sobre as almas, cada pessoa conhecerá que Meu filho 
Jesus é a salvação, vocês que rezam nunca vos deixeis confundir. 
Meus filhos, Eu estou passando no meio de vocês, estou a dar-vos o Meu perfume, 
alguns sentem arrepios, a outros o coração bate com força, outros sentem uma 
comoção, confirmai Meus filhos. (Muitos dos presentes no evento confirmam com 
palmas) Tudo isto é para vos dar a força de ser sempre perseverantes, Eu sempre 
ajudarei a todos os que Mo pedirem. 
Em breve a Igreja terá que dar contas a Deus pelas suas iniquidades, o grande 
castigo para ela é iminente, quem acreditar nas Minhas palavras e se deixar 
ajudar, será salvo pela grande Misericórdia de Meu Filho Jesus. Meus filhos, 
lembrem-se e divulguem tudo isto. 
Amo-vos, amo-vos, agora Eu tenho de vos deixar, em breve neste lugar muitos 
Me verão. Dou-vos um beijo e abençoo-vos a todos, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 
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