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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 no meio de vós. 
Meus filhos, obrigado pelas vossas orações, todas as orações recitadas com o coração 
chegam diretamente ao Céu, eu amo a vossa perseverança na oração, tudo acontece na 
oração, Meu filho Jesus dá-vos o Seu amor, a Sua paz, a Sua alegria, através da oração. 
O mundo continua a recusar-se a rezar, ridicularizando as almas que rezam, mas em breve 
todos compreenderão que a oração leva à salvação das vossas almas, Eu nunca me 
cansarei de convidar-vos a rezar, porque o recordareis nos momentos difíceis. Existem 
muitos obstáculos no mundo, o mal quer fazer-vos perder as vossas almas, ele tenta-vos, 
não vos faz acreditar em mim, no Meu amor. 
Meus filhos, abri sempre mais os vossos corações ao vosso próximo, testemunhai a graça 
que experimentastes, cada um de vocês pode salvar muitas almas do pecado, com amor, 
aquele de Meu Filho Jesus. 
Meus filhos, a Minha presença é muito forte no meio de vós, estou envolvendo a todos no 
Meu Manto Materno, muitos sentem um forte calor e arrepios fortes, confirmai meus 
filhos. Fico muito feliz quando vocês se reúnem aqui, as pessoas deste lugar em breve 
irão entender a importância das Minhas aparições aqui, e perceber a importância da 
Minha presença aqui depois de tantos anos das Minhas aparições, voltarei a aparecer 
e os perseverantes Me verão todos. Acreditai meus filhos, porque isso não está longe, 
Eu vos amo, amo-vos, amo-vos imensamente. 
Agora tenho de vos deixar, dou-vos um beijo, abençoo-vos a todos meus filhos, em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 
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