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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, não tenham medo, tende sempre fé, porque a oração é o vosso escudo, 
nada e ninguém poderá parar aqueles que rezam. Eu estarei sempre convosco, até 
neste momonto estou passando no meio de vós, desejo dar-vos a Minha presença, 
fazer-vos sentir o Meu amor, o Meu calor, abri cada vez mais o vosso coração, de 
modo que o Espírito Santo possa mudar a vossa vida dia após dia. Muitos sentem 
uma forte emoção, fortes arrepios, um peso na cabeça, esta é a Minha presença, 
acreditem meus filhos, confirmai. (Muitos dos presentes no evento confirmavam com 
palmas) 
Meus filhos, semeai o amor em todos os lugares, sejam testemunhas neste mundo 
confuso e iludido pelo mal, salvai as almas, aquelas enganadas, não tenham medo, 
falem sempre a verdade. 
No Terceiro Segredo de Fátima anunciei a destruição do Vaticano, isso vai 
acontecer em breve, serão muitos que vão perder a fé, Deus Pai Todo-Poderoso o 
permitirá para levar ao  arrependimento e à salvação as almas, compreendei 
meus filhos o projeto que Deus Pai Todo-Poderoso tem para as Suas criaturas. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, Eu estaria sempre no meio de vós para vos acariciar em 
cada momento, invocai-me porque Eu nunca vos quero deixar. 
Agora Eu tenho que ir, mas continuai a rezar, porque também o Meu filho Jesus vos 
quer dar o Seu amor, a Sua presença. 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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