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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, sou Eu, Aquele que venceu a morte e o pecado, sou Eu, vosso irmão 
Jesus, o vosso Salvador, o Rei dos Reis, desci com grande poder entre vós, com 
Deus Pai Todo-Poderoso, junto com a Minha Mãe, Maria Virgem Santíssima, 
juntamente com todos os Anjos e Santos do Paraíso, a Santíssima Trindade está 
aqui no meio de vós. 
Desci com grande poder aqui entre vós, porque desejo falar a toda a 
humanidade. Irmãos e irmãs, não tenham medo, não vos escandalizeis de tudo o 
que está a acontecer no mundo, tudo foi profetizado e anunciado em todo o 
mundo, a humanidade é surda aos apelos que vêm do Céu, o mundo está em 
grave perigo, tudo está para mudar, Eu vos convido à oração incessante, para 
que tenhais a coragem e a força para superar todas as provações. 
A humanidade está para ser fortemente provada, o mal quer confundir-vos, o 
mal faz de tudo para encobrir a verdade, satanás quer-vos a todos no inferno, 
mas nunca o conseguirá fazer, porque a Santíssima Trindade está para intervir 
em todo o mundo com grande poder, para desmascarar a mentira, para 
rebaixar os poderosos, para abaixar a soberba, para diminuir o orgulho. Irmãos 
e irmãs, não tenham medo, o mal quer desencorajar-vos, acreditai em tudo que 
estais vivendo, porque Eu vos digo que muito, muito em breve, tudo será 
confirmado, e este lugar será conhecido em todo o mundo por tudo o que a 
Santíssima Trindade vai realizar aqui, grandes sinais, maravilhas, prodígios. 
Irmãos e irmãs, Eu estou passando perto de cada um de vós, estais a sentir a Minha 
presença com grande poder. Irmãos e irmãs, agora eu tenho de vos deixar, mas muito, 
muito em breve vou voltar a falar. 
Abençoo-vos a todos, em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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