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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, sou Eu, o 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 entre vós, 
com Deus Pai Todo Poderoso, junto com a Santíssima Virgem Maria, Minha Mãe, 
e vossa Mãe e do mundo inteiro, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. 
Os Anjos e os Santos do Paraíso estão aqui no meio de vós, rezaram juntamente 
convosco. 
Irmãos e irmãs, continuem como estão fazendo, com grande perseverança, 
perseverem, porque Eu desejo que este lugar, Oliveto Citra, seja conhecido em 
todo o mundo, e isso não está longe. Irmãos e irmãs, chegou a hora de ser 
verdadeiras testemunhas, para tornar cada vez mais credível a presença da 
Santíssima Trindade neste lugar. 
Irmãos e irmãs, Eu vos amo, amo-vos, e vós também deveis amar, amai e a paz estará 
convosco. Irmãos e irmãs, não temeis por tudo o que está acontecendo no mundo, 
estão a acontecer neste momento mudanças, percorrei o caminho da salvação para 
merecerdes o Paraíso. Irmãos e irmãs, rezem, rezem pela Igreja, até mesmo na Igreja 
está a haver mudanças, onde há iniquidade não há a manifestação do Espírito Santo, 
rezai, rezai para o renascimento da nova Igreja guiada pelo Espírito Santo. 
Irmãos e irmãs, rezem pelo mundo, porque muitas Nações estão em perigo, 
guerras, pestilências, carestias, terremotos e maremotos tsunamis. Irmãos e 
irmãs, rezem, rezem, muitos são os povos afligidos por grandes sofrimentos, Eu 
sempre estou convosco, não tenhais medo, não temam, a salvação pertence a todos. 
Irmãos e irmãs perseverem a vir aqui a este lugar, porque este lugar foi 
escolhido pelas Santíssima Trindade, e muito em breve será conhecido em todo o 
mundo, mas não deixeis de estar preparados, abram, abri sempre cada vez mais os 
vossos corações ao amor da Santíssima Trindade, para que possais ser testemunhas 
santas da verdade. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, agora tenho de ir, mas brevemente voltarei a falar-vos, 
dou-vos a Minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz irmãos, paz irmãs, ide em paz. 
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