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JESUS 
 

Irmãos e irmãs, sou Eu vosso irmão Jesus, Aquele que venceu a morte e o pecado, 
sou Eu o Redentor, Aquele que vos redimiu, sou Eu o vosso Salvador, o Rei dos 
Reis, desci com grande poder no meio de vós, juntamente com DeusPai 
Omnipotente, junto com a Mãe Maria Santíssima, Minha Mãe, vossa Mãe e do 
mundo inteiro. 
A Minha presença vos cobre a todos com grande poder, estou aqui para vos ajudar a 
compreender cada vez mais a vontade da Santíssima Trindade, para que as almas 
prisioneiras de satanás possam ser libertadas. Rezai, rezai, rezai, rezai sempre com 
todo o vosso coração, para que o amor, a coragem e a perseverança possam reinar em 
cada um de vós, para que todos possam participar da libertação das almas escravas, 
escravas do pecado profundo, irmãos e irmãs, nunca tenham medo, Eu estou sempre 
convosco, em cada momento que Me invocais. 
Irmãos e irmãs, tudo está prestes a mudar no mundo, Satanás está desencadeado 
e está trazendo tanta confusão no mundo, traz tanto sofrimento, consegue meter 
uns contra os outros, consegue dividir tantas famílias, irmãos e irmãs o Meu convite é 
aquele de rezar sempre incessantemente, sem nunca desfalecer, para o vencer, ele vos 
tenta sempre a qualquer momento, e somente rezando com todo o coração ele se 
afastará. 
Irmãos e irmãs, escutem e metam em prática sempre os convites, os conselhos, que a 
Mãe Santíssima vos dá. Irmãos e irmãs, os tempos estão a ficar cada vez mais 
negros, as trevas querem cobrir a luz, mas não temais, Eu sou a verdadeira Luz e as 
trevas jamais conseguirão cobri-La. Irmãos e irmãs, fortalecei-vos com a oração, 
preparem-se para as grandes mudanças e sofrimentos que o mundo terá que 
passar, deixem-se guiar pelos vossos corações, Eu estou lá e não podeis errar o 
caminho. Irmãos e irmãs, perseverai sempre a vir aqui neste lugar, porque 
muito em breve se falará em todo o mundo, tende fé, acreditai-Nos. 
Irmãos e irmãs, agora devo ir, devo deixar-vos, mas voltarei em breve, amo-vos, 
amo-vos, amo-vos, dou-vos a Minha bênção, em nome da Santíssima Trindade, em 
nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. 

Paz, meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
 

MENSAGEM DADA ATRAVÉS DO 
GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

 	


