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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 Omnipotente, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. 
Meus filhos, minhas criancinhas, Eu vos amo imensamente, a todos envolvo debaixo 
do Meu Manto Materno, muitos sentiram um calor no seu rosto, é a Minha presença, 
Eu estou consolando muitos de vós, desejo muito atender-vos meus filhos, rezai 
sempre com coração e com perseverança, nunca vos canseis, o mundo desencoraja-
vos, ide em frente vocês que rezam, porque estais no caminho certo, o caminho da 
salvação. 
Deus Pai Omnipotente dará muitos sinais da Sua grande intervenção, na Igreja e 
em todo o mundo, acreditai nas Minhas palavras, que vos levam a Meu Filho 
Jesus, Ele é a salvação, repito-o sempre, porque o mal quer confundir os Seus 
ensinamentos, o Meu filho Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Meus filhos, Eu vos agradeço por todas as vezes que sois perseverantes em vir aqui, 
onde Eu vos espero de braços abertos, para vos dar o Meu amor, Meu Filho Jesus 
também anseia muito dar-vos o Seu amor, abri cada vez mais o vosso coração ao Seu 
amor, que é imenso para cada um de vós. 
Meus filhos, estou aqui diante de vós, em breve, muito em breve Me vereis, 
muitos virão aqui para Me poder ver, mas somente aqueles que acreditarem nas 
Minhas palavras me verão. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, agora Eu tenho de vos deixar, dou-vos um beijo e vos 
abençoo a todos meus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 
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