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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
 
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 Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui no meio de 
vós. 
Minhas criancinhas, meus adorados filhinhos, Eu vos amo imensamente, estou a 
passar no meio de vós, estou dando muito forte Minha presença, muitos corações 
batem com muita força, não tenhais medo, Eu estou sempre junto a vós, nunca vos 
deixo, quem reza é protegido pela graça divina, a oração é a vossa arma, usai-a 
sempre, todas as vezes que vos sentirdes desencorajados, sempre que a vossa fé 
venha a faltar, usai-a nas tentações. 
Em breve, muito em breve aqueles que acreditam nas Minhas palavras, terão 
grandes alegrias, porque irei dar a confirmação de tudo o que vos disse. 
Perseverai e defendei a Santíssima Trindade, testemunhai por todo o lado o amor do 
Meu filho Jesus que vive em cada um de vós 
Muitos de vós sentiram a Minha presença com fortes arrepios e um grande calor, 
sentistes uma emoção, confirmai meus filhos. (Muitos dos presentes nesta 
manifestação confirmaram evento com palmas). 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, a Santíssima Trindade vai dar-vos outra alegria. 
Agora Eu tenho de vos deixar, dou-vos um beijo e abençoo a todos, em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 
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SÃO GABRIEL ARCANJO 
 
Irmãos e irmãs, sou Eu, o Arcanjo Gabriel, comigo está o General Miguel e o 
Arcanjo Rafael, estamos aqui entre vós, juntamente com a Santíssima Trindade. 
Não tenham medo, nunca tenhais medo, a Santíssima Trindade está a dar 
provas a todos, para que sejais fortes nos momentos que estão para chegar para 
o mundo, o mundo ainda terá que passar por grandes sofrimentos, para que se 
possa purificar de todos os pecados que cometem, não querem ouvir a verdade 
que a Santíssima Virgem Maria anuncia em todo o mundo. 
Rezem sempre mais, sem nunca vos cansardes, oferecei penitências para ajudar todos 
os nossos irmãos e irmãs que vivem no pecado, Deus Pai Todo-Poderoso está dando 
ainda a Sua grande misericórdia. Este lugar está para vir a ser conhecido em todo 
o mundo, através dos grandes prodígios que a Santíssima Trindade dará muito 
em breve, acreditem em Nós, não duvideis, porque depois será tarde demais. 
Eu vos amo irmãos e irmãs, peçam sempre ajuda nas provações, porque a Santíssima 
Trindade está sempre pronta para vos ajudar, se o pedirdes de todo o coração. 
Agora tenho de vos deixar, voltarei em breve, a Santíssima Trindade abençoa-Nos a 
todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
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