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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, aqui no meio de vós, com Deus Pai Todo-Poderoso, com a 
Mãe María Santíssima, Minha Mãe, e vossa Mãe e do mundo inteiro, a Santíssima 
Trindade está aqui no meio de vós. 
Neste dia quero oferecer o Meu amor, quero dar a Minha paz, desejo dar a alegria nos 
vossos corações, irmãos e irmãs, a Minha presença é poderosa no meio de vós, 
muitos a estão experimentando, alguns estão a sentir um forte calor, alguns estão a 
sentir um grande calafrio, alguns sentem o Meu perfume, este é o amor que vos 
desejo dar, a Minha presença. 
Hoje recebestes um grande presente, o sinal da Cruz, o sinal da salvação, o sinal do 
amor que tenho por todos vocês e por toda a humanidade, este sinal vos dará 
confirmações da Minha presença no meio de vós. 
Irmãos e irmãs, vocês que receberam este grande presente, Eu vos convido a rezar 
sempre com todo vosso coração, os tempos do sofrimento, da purificação, estão cada 
vez mais próximos, amai a Cruz, porque essa é a salvação, aceitai-a, levai-a sempre 
com amor. 
No mundo as mudanças já começaram, tudo está prestes a mudar, sede 
perseverantes e não tenham medo, porque a Nossa proteção nunca vos faltará. 
Eu vos amo imensamente, foi por amor que Me ofereci pela salvação, fui pregado 
naquela Cruz por amor. 
Nunca desanimeis, superai os obstáculos que o mundo vos coloca, superai as provas 
que vos farão mais fortes, fazei sempre tudo com amor e por amor, como Eu fiz. 
Amai-vos, amai-vos uns aos outros, não vos endureçais diante das tentações, sede 
dóceis, sede humildes, e assim compreedereis a palavra Amor. 
Agora Eu tenho de vos deixar, mas em breve, muito em breve voltarei a 
manifestar-Me, para falar ao mundo inteiro, porque muito em breve neste lugar 
daremos grandiosos sinais, acreditai irmãos e irmãs. 
Eu vos dou a Minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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