
 
 
 
 
 
 

 
MENSAGEM DO DOMINGO 21 AGOSTO 2016 

EM FRENTE DA GRUTA ONDE SE ENCONTRA O SANTUÁRIO  
DE "MARIA SANTÍSSIMA DEL PONTE" - PARTINICO (PA) ITÁLIA 

 
 

JESUS 
 

Irmãos e irmãs, sou Eu vosso irmão Jesus, Aquele que venceu a morte e o pecado, 
sou Eu o vosso Salvador, o Rei dos Reis vim com grande poder no meio de vós 
junto com Deus Pai Todo-Poderoso e a Santíssima Virgem Maria, Minha Mãe, 
vossa Mãe e do mundo inteiro. Irmãos e irmãs, a Minha presença é poderosa entre 
vós, eu quero fazer-vos sentir o Meu Amor, a Minha Paz, a Minha alegria nos vossos 
corações, estou passando no meio de vós, eu estou-vos tocando, tudo isto para 
confirmar a presença da Santíssima Trindade neste lugar. 
Irmãos e irmãs, Eu desejo que este lugar seja conhecido em todo o mundo, com 
as vossas orações, com a vossa perseverança em vir aqui neste lugar para rezar, 
muito em breve tudo isto será confirmado, mas sede perseverantes, sem nunca 
vos cansardes, porque aqui está a presença da Santíssima Trindade, da Mãe 
Santíssima Maria que vos espera para oferecer as vossas orações, não tenham 
medo das provas de perseguições, tudo isso já foi estabelecido, Eu convido-vos a 
ter somente fé, tenham fé e não tenhais medo, a Nossa Presença nunca vos 
abandonará. Neste lugar acontecerão grandes maravilhas, haverão imensas 
alegrias para todos. Irmãos e irmãs, rezai pela paz no mundo, rezai pela Igreja, não 
tenhais medo por tudo o que está acontecendo no mundo, aproximam-se cada vez 
mais os tempos da purificação para que as almas voltem para Deus. 
Irmãos e irmãs, agora Eu tenho de vos deixar, dou-vos a Minha bênção, em nome da 
Santíssima Trindade, Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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