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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 poder aqui no meio de vós, 
junto com a Mãe Maria Santíssima, juntamente com Deus Pai Todo-Poderoso, a 
Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. Os Anjos e os Santos do Paraíso 
estão aqui entre vós, rezem, rezem de todo o coração, para que possam sentir a Sua 
presença. 
Irmãos e irmãs, desejo falar ao mundo inteiro, o mal enlouqueceu, quer mostrar toda 
sua arrogância, quer destruir as criaturas de Deus, Ele está tentando os poderosos da 
terra, por essa razão a Mãe Santíssima Maria vos convida a rezar com perseverança. 
O mal e o bem estão prestes a confrontar-se, há necessidade de muita, muita, muita 
oração para poder derrotar o mal. Irmãos e irmãs, o Meu amor por todas as criaturas 
de Deus é infinito, não tenhais medo, tende fé porque depois de grandes tribulações o 
sol nascerá para todos. 
Irmãos e irmãs, aproximam-se cada vez mais, os momentos em que neste lugar 
Eu e a Mãe Santíssima Maria vos daremos grandes sinais, para confirmar a 
Nossa presença neste lugar, que muito em breve será conhecido em todo o 
mundo pelas maravilhas que acontecerão. Irmãos e irmãs, divulguem tudo isto 
em todo o mundo e nunca tenhais medo, porque a Santíssima Trindade está 
convosco. 
Irmãos e irmãs, a Minha presença é poderosa entre vocês, muitos a estão a sentir com 
os sinais que sempre vos damos. Irmãos e irmãs agora tenho de vos deixar, mas 
muito, muito em breve voltarei a falar convosco. Amo-vos, amo-vos, amo-vos, agora 
dou-vos a bênção da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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