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JESUS 
 

Irmãos e irmãs, sou Eu, vosso irmão Jesus, sou Eu, Aquele que venceu a morte e o 
pecado, sou Eu, vosso irmão Jesus, o Rei dos Reis, desci com grande poder aqui 
entre vós, com Deus Pai Omnipotente, juntamente com a Santíssima Virgem 
Maria, Minha Mãe, vossa Mãe e do mundo inteiro, a Santíssima Trindade está aqui 
no meio de vós.  
Irmãos e irmãs, a Minha presença entre vós é poderosa, muitos de vós a estão a sentir, 
o vosso coração bate forte, sentis um peso na cabeça, muitos sentiram arrepios fortes, 
não temais, sou mesmo Eu junto a cada um de vocês. 
Irmãos e irmãs, gostaria de falar para vós e para o mundo inteiro, a fim de se 
prepararem para as grandes mudanças que se vão dar em todo o mundo. Eu 
desejo o vosso bem, o bem de toda a humanidade, tudo o que foi anunciado, 
profetizado pelos Profetas, tudo será confirmado dia após dia, vereis irmãos e 
irmãs.  
Os inimigos do homem invadirão o mundo, guerras, pestes, fomes, desastres 
naturais atingirão muitas nações, mas aqueles que acolhem os meus convites não 
devem ter medo de nada, acolhei as Minhas palavras nos vossos corações e Eu 
estarei sempre perto de vós, para vos ajudar a superar todos os obstáculos que 
muitas vezes vós nem vedes. 
Irmãos e irmãs, sigam o caminho que vos leva à meta da salvação, sigam no caminho 
do amor infinito que só Eu vos posso dar, por a Minha Misericórdia é imensa. Irmãos 
e irmãs, continuai sempre a rezar, sede perseverantes na oração, na oração incessante, 
deixem-se guiar pelo Espírito Santo, invocai sempre a Santíssima Trindade e não 
tenhais medo, cada um terá a sua recompensa. Irmãos e irmãs, agora tenho de vos 
deixar, mas estou sempre no meio de vós, muito em breve vou voltar e vou falar de 
novo, dou-vos a bênção da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs!	
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