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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, juntamente com Deus Pai Todo-Poderoso, junto com a Mãe Maria 
Santíssima, Minha Mãe, Mãe vossa e do mundo inteiro. A Minha presença no meio 
de vós é poderosa, muitos estão a senti-la, o vosso coração bate com força, é a Minha 
presença não temais. 
Irmãos e irmãs, desejo falar a todos vós aqui presentes e ao mundo inteiro, deste 
Santo lugar, onde a Santíssima Trindade se manifesta com grande poder, e 
muito, muito em breve, aqueles que não acreditam, acreditarão, porque os sinais 
que daremos serão poderosos. Tudo isso servirá para projetar com sinais de luz 
e verdade o caminho da salvação, porque Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida. Irmãos e irmãs, tudo isto se manifestará, porque o mundo está vivendo numa 
grande confusão. Convido todos os consagrados a dizer a verdade que conheceis, 
anunciem-na sem medo, não temais, sejam corajosos, porque muito em breve 
tudo mudará. Estejam prontos, Eu protegerei todos aqueles que anunciarão a 
verdade, aquela do Evangelho, onde os Meus Apóstolos, testemunharam com 
grande coragem a verdade. Irmãos e irmãs, Eu convido-vos sempre à oração 
incessante, para que os vossos corações se abram cada vez mais ao amor da 
Santíssima Trindade. 
Irmãos e irmãs, agora tenho de vos deixar, mas em breve, muito em breve, voltarei a 
falar convosco. Irmãos e irmãs, 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! 
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