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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 Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui no meio de 
vós. 
Meus filhos, meus filhos amados, Eu vos amo imenso, queria tanto falar convosco, 
Eu gosto de vos falar, embora muitas vezes esqueçais as Minhas palavras.  
O mundo corre para a perdição, não o segais, não vos deixeis enganar, não vos 
deixeis iludir por ele, ele vos conduz ao ódio, leva-vos à vingança, tende uma regra 
nos vossos corações, formada pelo amor, por perdão, perdoai meus filhos, mesmo 
quando não seja fácil, rezai, pedi auxílio à Santíssima Trindade, queremos levá-los 
todos para o Paraíso, vós que rezais, sede perseverantes na oração e ensinai a rezar a 
todos aqueles que encontrais todos os dias.  
Eu vos amo meus filhos, e quero preparar-vos, sigam e coloquem em prática as 
Minhas palavras, por todo o lado haverá castigos para a purificação das almas 
que vivem no pecado e que estão em perigo de ir para o inferno, digo-vos tudo 
isto porque vos amo, e sofro imenso ao ver os meus filhos seguirem o mal. 
Meus filhinhos, estou passando no meio de vós, abandonai-vos ao Meu amor, Eu 
estou a dar-vos a Minha presença com o Meu perfume, um forte calor, grandes 
calafrios, alguns corações batem com força, estou a consolar-vos, levai o Meu amor 
por todo o lado porque Eu estou sempre convosco, nunca vos abandono e quando 
rezais acaricio-vos, adoro ouvir as vossas orações rezadas com o coração, rezai 
sempre, alcançais muita força da oração. A paz que estais a sentir é a presença do 
Meu Filho Jesus, Ele está perto de cada um de vocês, quer fazer vibrar muito os 
vossos corações, dando-vos todo o Seu amor, tende confiança n’Ele e nunca ficareis 
desiludidos. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, se soubésseis o quanto Eu vos amo, choraríeis de 
alegria, agora tenho de vos deixar, mas estou sempre aqui no meio de vós, Meu Filho 
Jesus vai falar convosco. Dou-vos um beijo e vos um beijo e vos abençoo a todos, 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Shalom! Paz meus filhos. 
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