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JESUS 
 
Irmãos, irmãs, sou Eu vosso irmão Jesus, Aquele que venceu a morte e o pecado, sou 
Eu o vosso Salvador, o Rei dos Reis, estou aqui no meio de vós, desci com grande 
poder, junto com Deus Pai Todo Poderoso, junto com a Mãe Maria Virgem 
Santíssima, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. 
Estou feliz pela vossa perseverança, Eu desejo iniciar um caminho Santo, junto com 
todos aqueles que Me amam e que colocam a Santíssima Trindade em primeiro lugar. 
Cada um de vocês está unido a Mim com fios invisíveis, Eu conheço os corações de 
cada um de vocês, porque o amor que tenho por cada um de vocês é imenso. Desejo que 
compreendei o vosso chamamento, demonstrando amor uns aos outros, demonstrai tudo 
isso e sereis verdadeiros discípulos. 
Irmãos e irmãs, este lugar está para ser conhecido em todo o mundo, é por isso que 
vos convido a amarem-se uns aos outros, só assim podereis testemunhar a presença 
da Santíssima Trindade. Neste lugar assistireis a grandes maravilhas, os sinais que 
nós daremos serão palpáveis, os doentes que virão aqui neste lugar com fé, serão 
curados, no corpo e no espírito, é por isso que vos convido a perseverar, perseverai 
e nunca tenhais medo, Eu estou sempre convosco, em todos os momentos da vossa 
vida. Irmãos e irmãs, o mundo está para ser provado fortemente, haverá grandes 
convulsões, é por isso que sois todos convidados a rezar, rezai, rezai com 
perseverança, para aliviar os sofrimentos no mundo. Irmãos e irmãs, a partir de 
hoje tudo mudará neste lugar, tende fé, e acreditai em tudo o que Eu vos digo. 
Irmãos e irmãs, rezem pela igreja, que está em ruínas, rezem pelos pecadores, porque 
através da Minha imensa Misericórdia desejo salvá-los. 
A Minha presença no meio de vós é poderosa, muitos a estão a sentir, irmãos e irmãs, 
amo-vos, amo-vos, amo-vos, agora tenho de vos deixar, mas brevemente voltarei a 
falar convosco neste percurso que já começou. 
Abençoo-vos a todos, em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 

Paz meus irmãos, paz minhas irmãs. 
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