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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
  
Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu Sou Aquela que deu à luz o Verbo, 
Eu sou Mãe de Jesus e vossa Mãe, desci com grande poder, juntamente com Meu 
FilhoJesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui no meio 
de vós. 
Meus filhos, onde quer que se reze, Nós estamos presentes, o mal afasta-se todas as 
vezes que rezais com o coração, rezem sempre oSanto Rosário, porque é a arma que 
a Santíssima Trindade vos deu neste mundo de violência, de guerras, de ódio, o mal 
reina sobre muitos dos meus filhos que fazem tão mal, nunca percais a fé em Mim, 
porque Eu vos conduzo ao Meu filho Jesus, Ele é a salvação. Perseverai comigo, 
porque Eu sou a vossa Mãe e vos amo, protejo-vos, e em breve darei muitos 
sinais neste lugar e no mundo inteiro, e quem acreditar nas minhas palavras 
será recompensado pela Santíssima Trindade. 
Levai a oração às igrejas mortas, neste tempo de grande confusão, Deus Pai Todo-
Poderoso quer usar todos, para que a verdade se manifeste. 
Neste tempo em que se fala contra Mim, rezai mais e nunca vos desencorajeis, 
porque o Meu Imaculado Coração é o vosso refúgio e juntos, triunfaremos. 
Muitos castigos estão prestes a acontecer, muito maiores do que aqueles que já 
aconteceram, os inocentes que morrerão serão acolhidos no Céu, para rezar pela 
humanidade que está em ruínas. Meus filhos, divulgai tudo aquilo que Eu vos 
digo, brevemente virão aqui muitas almas doentes e serão curadas por Meu filho 
Jesus, também Ele agora vai falar convosco, a Sua presença é muito forte entre 
vocês, e muitos estão a sentir isso. 
Eu vos amo meus filhos, amo-vos meus filhos, amo-vos meus filhos, agora Eu tenho 
de vos deixar, dou-vos um beijo e vos abençoo a todos, em nome do Pai do Filho e 
do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, meus filhos. 
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