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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
 
Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou os Aquela que deu à luz o 
Verbo, Eu sou a Mãe de Jesus e vossa Mãe, desci com grande poder junto com o 
Meu Filho Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui no 
meio de vós. 
A Minha presença está em todos vós, hoje é um dia importante para o Céu e para 
todos aqueles que Me amam, agradeço-vos meus filhos, pelas vossas orações, pela 
vossa perseverança, apesar de muitos obstáculos, estais aqui e Eu quero dar-vos a 
Minha alegria. Não tenham medo, rezem todos os dias, através da oração 
acontecem curas, milagres, conversões, acreditai em nós, através da oração as 
almas de todo o mundo retornarão nos braços de Deus Pai Todo-Poderoso. O 
mundo será purificado das suas iniquidades, a Igreja terá que se baixar à 
vontade do Deus Pai Todo-Poderoso, todos aqueles que fazem a vontade do Meu 
Filho Jesus dão testemunho disso, compreendei meus filhos e nunca vos deixeis 
confundir. 
Meus filhos, a Minha presença está tocando muitos de vocês que sentem um forte 
calor, um calafrio forte, um peso na cabeça, confirmai Meus filhos. (Muitos presentes 
no evento confirmam com palmas). 
Rezem ainda nos vossos corações, porque também o Meu Filho Jesus quer dar-vos o 
Seu amor, deixai-vos plasmar pelo Seu amor, não Lhe resistais, porque Ele quer 
salvar as vossas almas. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, se soubésseis o quanto vos amo choraríeis de alegria, 
agora tenho de vos deixar, dou-vos um beijo e abençoo todos os meus filhos em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, meus filhos. 
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