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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, Eu sou Aquele que venceu a morte e o pecado, Eu sou vosso irmão 
Jesus, Eu sou o vosso Salvador, o Rei dos Reis, desci com grande poder com Deus 
Pai Todo-Poderoso, juntamente com a Mãe Maria Santíssima, juntamente com 
todos os Anjos e Santos do Paraíso, a Santíssima Trindade está aqui no meio de 
vós. 
Hoje estou aqui no meio de vós, para dar o Meu amor, a Minha paz a todos aqueles 
que neste momento estão a rezar-Me. 
Irmãos e irmãs, abri cada vez mais os vossos corações, para sentir cada vez mais a 
Minha presença com poder, Eu estou passando no meio de vós, estou a acariciar-vos 
para vos fazer sentir o Meu imenso amor que tenho por vós, Eu amo-vos, amo-vos, 
obrigado, obrigado, em breve, muito em breve todos vocês serão recompensados. 
As curas que farei neste lugar serão grandes, no corpo e no espírito, imensas 
alegrias esperam por vós, rezem sempre, sempre com perseverança, assim 
estareis preparados para acolher aquilo que vai acontecer neste lugar. 
Rezem, rezem por todos os irmãos e irmãs que ainda não andam no caminho certo, a 
estrada do amor, da paz, da verdade. 
Irmãos e irmãs, amai, amai, amai sempre, é no amor que encontrareis a paz, a alegria, 
a serenidade nos vossos corações, o Meu convite é este, para rezar, para rezar 
sempre, para que as almas encontrem o caminho da salvação, muitos, muitos 
estão em perigo de perder as próprias almas, o mundo estará mergulhado por 
grandes desastres. 
Para confirmar Minha presença entre vós, farei sentir a Minha presença com poder a 
alguns de vocês, sou Eu não tenham medo, estais a sentir fortes arrepios, sentis uma 
emoção forte, tendes vontade de chorar, depois dareis o vosso testemunho. 
Agora tenho de vos deixar, dou-vos a bênção da Santíssima Trindade, em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz, meus irmãos! Paz, minhas irmãs! 
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