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JESUS 
 

Irmãos e irmãs, Eu sou vosso irmão Jesus, Aquele que venceu a morte e o pecado, Eu 
sou o vosso Redentor, o vosso Salvador, desci com grande poder, junto com Deus 
Pai Omnipotente, juntamente com a Mãe Maria Santíssima, Minha Mãe, vossa 
Mãe e do mundo inteiro. 
Irmãos e irmãs, a Minha presença no meio de vós é poderosa, muitos, muitos estão a 
senti-la, é para demonstrar o Meu amor infinito por todos vocês. 
Rezem, rezem sempre com todo o coração, e sentireis sempre a Minha presença junto 
a vós. 
Irmãos e irmãs, Eu desejo sempre consolar os vossos corações, os vossos bons 
corações, esmagados pelo sofrimento que o mundo vos dá. Eu e Minha Mãe Maria 
Santíssima estamos sempre prontos para vos ajudar, a compreender cada vez mais os 
obstáculos que impedem a vossa perseverança. O mal faz de tudo para vos 
desencorajar, mas tende fé, irmãos e irmãs, invocai-Me sempre e Eu deixarei livre o 
vosso caminho, o caminho para a santidade, fonte de vida eterna. 
O Meu convite é aquele de dar testemunho de santidade neste mundo, manifestando a 
humildade, a paz, o Meu amor, só assim o mundo vai saber de vós, só assim as almas 
se poderão converter. 
Irmãos e irmãs, provas ainda vos esperam, para que o vosso espírito se fortaleça cada 
vez mais, e para estardes prontos para as grandes missões que esperam por vós. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, agora tenho de vos deixar, mas muito, muito em breve 
manifestar-Me-ei ainda, para vos preparar cada vez mais para os grandes eventos, às 
grandes mudanças no mundo. Dou-vos a Minha bênção, em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
  
	

MENSAGEM DADA ATRAVÉS DO 
GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

 	


