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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. 
Minhas crianças, meus amados filhinhos, não temais, Deus Pai Todo-Poderoso está 
a envolver a todos no Seu imenso amor, Ele vos observa um por um e ama-vos um a 
um, nunca desanimeis, tudo o que acontece convosco é Ele que vos prova na fé. 
Rezem com todo o vosso coração, Eu escuto cada uma das vossas orações recitada 
com o coração, muitos de vocês sentistes a Minha presença com calafrios fortes, com 
uma comoção, com um calor no rosto, confirmem meus filhos (Muitos dos 
participantes no evento confirmam com palmas). 
Eu nunca vos abandono meus filhos, rezem por aqueles que não rezam, os 
castigos estão iminentes, a humanidade voltará a Deus Pai Todo-Poderoso, mas 
muitos chegarão lá através de grandes sofrimentos. A igreja sois vós que rezais, 
vós que seguis o Meu Filho Jesus em toda a Sua verdade, o mundo, incluindo a 
Igreja, está em total confusão, já não serão capazes de entender o caminho da 
verdade, satanás corrompeu especialmente aqueles que governam a 
humanidade, mas eles nunca o vão admitir, em breve Deus Pai Todo-Poderoso 
fará tremer o Vaticano e aqueles que se querem arrepender poderão fazê-lo. 
Meus filhos, nunca tenhais medo de divulgar aquilo que Eu vos digo, porque em 
breve tudo será confirmado, será confirmada a Minha presença neste lugar, 
perseverai ainda a vir aqui e nunca vos arrependereis. 
Eu amo-vos, amo-vos, amo-vos, muitos corações batem muito forte, é o Meu amor, 
levem por todo o lado o amor de Meu Filho Jesus, sejam exemplo para conquistar 
muitas almas afastadas da Graça, fazei de tudo meus filhos, Eu estou convosco. 
Agora eu tenho de vos deixar, amo-vos, amo-vos e 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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