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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, Eu sou Aquele que venceu a morte e o pecado, sou Eu vosso irmão 
Jesus, o vosso Salvador, o Rei dos Reis. A Minha presença está poderosamente no 
meio de vós. 
Irmãos e irmãs, Eu vos amo, amo-vos, desejava muito falar convosco para vos dar os 
Meus ensinamentos, aqueles que vos conduzem para a vida eterna. 
Muitos ainda no mundo Me crucificam, perseguem quem Me ama, quem faz a Minha 
vontade, nutri-vos sempre com o Meu Corpo e o Meu Sangue, oferecido em sacrifício 
por vós e pelo mundo inteiro. 
Os tempos de espera estão prestes a terminar, irmãos e irmãs, Eu convido-vos 
sempre a rezar com todo vosso coração, para estar sempre unidos à Santíssima 
Trindade, de modo que nunca vos falte a Nossa proteção, para os tempos 
cinzentos que espreitam neste mundo. Não tenham medo, nunca, não tenhais medo, 
Eu estou aqui para vos ajudar, vigiai, estai preparados para superar estes tempos de 
grande desordem, convido-vos a rezar, rezai e conseguireis superar. 
Rezai pela Igreja, rezai pela Igreja, o mal enfraqueceu muitos, muitos irmãos 
consagrados que estão em risco de perder a sua alma, e Eu estou triste por tudo isso, 
ajudai o Céu com vossas orações, para a salvação dos pecadores. 
Irmãos e irmãs, Eu me alegro por todos aqueles que fazem Nossa vontade, ide 
em frente, perseverai, perseverai e nunca fiqueis parados, porque em breve, 
muito em breve, sereis recompensados com as maiores alegrias que Nós vos 
daremos aqui, neste lugar. 
Irmãos e irmãs, agora tenho de vos deixar, mas em breve, muito em breve, voltarei 
novamente. 
Dou-vos a benção da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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