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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. 
Meus filhos, estou passando no meio de vós, Eu vos amo, ouço sempre as orações 
que Me ofereceis aqui, neste lugar onde Eu vos espero sempre com os braços abertos. 
A partir deste lugar Eu quero falar ao mundo inteiro, daqui Eu vos aponto o 
caminho para a salvação, grandes serão as confirmações e grandes as alegrias, 
para todos aqueles que acreditarem e tiverem perseverado até o fim. 
Meus filhos, no meio de vós está a presença dos Arcanjos Miguel, Gabriel e 
Rafael. Eles estão sempre presentes nas Minhas aparições e nas Minhas 
manifestações, daremos grandes sinais em todos os lugares que Deus Pai 
Omnipotente escolheu. 
Em Fátima haverá Sua intervenção para purificar todos os que ali irão, vocês 
que rezais meus filhos, fazeis parte do "Terceiro Segredo de Fátima". Muitos dos 
meus filhos praticam o pecado, levando-os ao caminho da perdição, Eu não quero 
isso e peço-vos que rezem por aqueles que não rezam, sejam instrumentos e luz em 
todo o mundo, Eu estou convosco, sigam a verdade que está nos vossos corações. 
Meus filhos, ainda estou a dar-vos a Minha presença, com fortes calafrios, um calor 
no rosto, muitos corações batem muito forte, confirmai meus filhos. (Muitos dos 
presentes no evento confirmam com palmas). 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, o Arcanjo Gabriel está prestes a falar convosco, agora 
Eu tenho de vos deixar, dou-vos um beijo, e vos abençoo a todos meus filhos, em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, meus filhos 
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