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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 estou muito feliz de vos ter aqui, neste lugar, neste dia muito 
especial, demonstrastes o vosso amor por Mim, isso comove-Me. Eu vos amo 
meus filhos, dar-vos-ei grandes alegrias, perseverai sempre a vir aqui no dia 12 
de cada mês, grandes serão os sinais que desejo dar a todos aqueles que 
acreditarão nas Minhas palavras. 
Rezai meus filhos, porque muitos serão as Nações que passarão por grandes 
sofrimentos por causa de seus próprios erros, rezai pela salvação de todos os 
meus filhos, especialmente por aqueles que Me desprezam e Me ignoram, Eu 
amo-os a todos eles e sofro muito, desejo a salvação de todos os meus filhos, 
porque não faço distinções. 
Eu vos amo meus filhos, e a todos coloco debaixo do Meu Manto Materno, muitos 
sentem a Minha presença com fortes arrepios, com um calor forte, e estou a dar-vos o 
Meu perfume, confirmem meus filhos. (Muitos participantes no evento confirmam 
com palmas). 
Convertei-vos, meus filhos, não deis a possibilidade a satanás de escravizar a vossa 
vida com o pecado, caminhai para salvação das vossas almas, porque brevemente 
tudo vai mudar no mundo, tudo aquilo que hoje amais no mundo, um amanhã o 
ignorareis. 
Obrigado meus filhos, a Santíssima Trindade quer dar-vos uma grande alegria, o 
Arcanjo Gabriel está aqui, entre vós, desceu com grande poder para vos falar, os 
Seus anúncios serão confirmadas num curto espaço de tempo, para que sejais 
conhecidos em todo o mundo. Continuar a dar o vosso testemunho, pois será ele 
que fará mudar a mente de muitos que hoje não vos creem e não vos aceitam, 
muitos de outras religiões irão converter-se, porque o Meu amor abraçará as 
suas vidas. Eu vos amo, amo-vos, amo-vos, se soubésseis o quanto vos amo 
choraríeis de alegria. Agora Eu tenho de vos deixar, dou-vos um beijo abençoo-vos a 
todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 
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