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Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou Aquela que deu à luz o Verbo, 
Eu sou a Mãe de Jesus e vossa Mãe, desci com grande poder junto a Meu Filho Jesus 
e a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui entre vós. 
Meus filhos, Eu estou a envolver-vos a todos no Meu Manto, Eu os protejo porque 
amo proteger-vos. Eu escutei as orações de todos aqueles que rezam com o coração, 
estou muito feliz quando colocais a Santíssima Trindade em primeiro lugar. 
Hoje desejo dar uma alegria a todos vocês aqui presentes, vinde a Mim e Eu beijarei 
os vossos terços do Santo Rosário, vinde a Mim rezando, porque desejo atender o 
pedido de alguns de vocês hoje. 
Meus filhos, vêm sempre aqui, porque Eu desejo dar-vos imensas alegrias neste 
lugar onde moro, e em breve o mundo inteiro falará dos milagres, que Eu darei 
juntamente com o Meu filho Jesus. Acreditai em Nós, porque nem todos 
acreditam que Eu vivo neste lugar, mas em breve, muito em breve ninguém 
jamais será capaz de duvidar, porque o que vereis será grande, e converterá 
muitas almas incrédulas. 
Amo-vos meus filhos e agradeço-vos pelas as orações que Me ofereceis, Eu vos darei 
as graças que Me pedirdes, porque quero atender os vossos corações. Rezem sempre, 
os terços que Eu beijei hoje, vos darão o perfume que vem do Céu se vocês rezarem 
com o coração. 
Meu filho Jesus está aqui no meio de vós, Ele tocou muitos corações que agora 
sentem uma grande alegria, Ele está formando com todos aqueles que rezam e O 
seguem, a nova Igreja, aquela que não se deixa corromper pelo poder. O 
Apóstolo Pedro está no coração de todos aqueles que seguem os ensinamentos do 
Meu Filho Jesus, e todos estes são a nova Igreja, porque Deus Pai Todo-
Poderoso, em breve irá colocar na luz todas as abominações que existem na 
antiga Igreja, constituída pelo poder humano, tomando decisões que não vêm do 
Céu, e conduzem o povo de Deus em confusão. Sede todos mensageiros da 
verdade e não temais, porque em breve o Meu Coração Imaculado triunfará. 
Minha mensagem da verdade está chegando a muitos povos e nações, para que 
se possam converter, aqueles que acreditarem serão protegidos pela graça 
Divina, nos momentos em que a humanidade terá de enfrentar grandes 
tribulações, o Terceiro Segredo de Fátima está a acontecer. 
Não tenhais medo de ninguém meus filhos, porque Eu estou convosco, amo-vos, 
amo-vos, amo-vos, 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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