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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
 
Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou o 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, eu vos amo e vos agradeço pelas vossas orações, os Anjos rezaram junto 
convosco, rezai sempre com o coração para que a vossa vida mude completamente, 
para que possais distinguir o bem do mal. O mal tomou posse sobre os poderosos 
deste mundo, incluindo o Vaticano, parai-o através da oração, vós podeis fazê-lo, 
porque a oração é o instrumento que o vence. Procurai compreender isso bem e 
fazei-o compreender aos outros que vivem na confusão. Cada um segue uma sua 
própria verdade, mas uma só é a verdade, aquela que vos anunciou o Meu filho 
Jesus, Ele é a salvação das vossas almas, os Seus ensinamentos devem ser seguidos 
completamente para fazer a Sua vontade, mas em vez disso mudaram a Sua palavra, 
Eu digo-vos tudo isto para que vos possais arrepender, perseverai especialmente nos 
obstáculos, é nisso que se manifesta a verdadeira perseverança. 
Quando o mundo estiver coberto pela escuridão só aquele que rezar será luz, eu 
vos amo meus filhos, e quero guiar-vos e proteger-vos, porque sou vossa Mãe, 
acreditai no Meu amor por vós, neste momento Eu estou passando no meio de vós, 
vos estou acariciando, estou a envolver-vos a todos debaixo do meu Manto Materno, 
abandonai-vos à Minha presença e aquela do Meu filho Jesus, também Ele quer 
muito falar convosco. 
Agora Eu tenho de vos deixar, dou-vos um beijo, abençoo-vos a todos meus filhos, 
em nome do Pai, do Filho e doEspírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 
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