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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, sou Eu, vosso irmão Jesus, Aquele que venceu a morte e o pecado, 
sou Eu, o vosso Salvador, o Rei dos Reis, desci com grande poder, junto com Deus 
Pai Todo-Poderoso, juntamente com a Mãe Santíssima Maria, Minha Mãe, vossa 
Mãe e o mundo inteiro, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. 
Irmãos e Irmãs, neste dia especial desejo dar-vos a Minha presença, desejo dar-vos o 
Meu amor, a Minha alegria, a Minha paz, nos corações de cada um de vós, desejo 
consolar-vos por tudo o que aceitais e superais por amor da Santíssima Trindade. 
Não tenham medo, Eu habito nos corações de cada um de vós, conheço as provações 
de cada um de vocês, e é por isso que quero moldar os vossos corações, é por amor 
que se sofre. 
Irmãos e irmãs, estou passando no meio de vós, estou a acariciar-vos, estou a dar o 
Meu perfume, estais advertindo a Minha presença com poder, alguns de vocês estão a 
sentir uma comoção, sentis vontade de chorar, sou Eu, não temais. 
Irmãos e Irmãs, deixai-vos guiar pelos vossos corações, onde Eu manifesto o 
Meu amor por vós, e não tenham medo, continuai com perseverança, e os 
momentos de alegria de que estais à espera chegarão. Perseverai, perseverai, 
tende fé, e muito em breve haverá confirmações que muitos esperam. 
Irmãos e irmãs, agora tenho que ir, mas muito, muito em breve vou voltar a 
falar, tornarei para vos falar sobre tudo o que acontecerá em breve no mundo, 
sede fortes e não temais, tende fé, a Misericórdia por vós e para o mundo inteiro 
é grande. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, dou-vos a bênção da Santíssima Trindade, em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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