
 
 
 

 
MENSAGEM DE SEXTA-FEIRA 12 DE OUTUBRO DE 2018 

OLIVETO CITRA (SA) ITÁLIA 
 
 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
 
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. A Minha 
presença é muito forte entre vocês, Eu estou a dar-vos o Meu perfume, o Meu calor. 
Deus Pai Todo-Poderoso ama-vos, nunca vos afasteis d’Ele, abram os vossos corações 
para acolher a Sua vontade. Rezem sempre meus filhos, nas provações da vida rezem, nos 
sofrimentos rezai, na confusão rezai, nas dificuldades rezai, e rezem também na alegria, a 
oração esteja no centro da vossa vida. 
Rezai pelos homens que não rezam, que fazem o mal, que estão longe de graça, da 
salvação, ajudai a todos como Eu faço, sem distinções, sois todos Meus filhos, embora 
muitos Me ignorem, e Me desprezeis, Eu amo-vos e nunca me cansarei de vos ajudar, 
porque desejo salvar-vos a todos, bons e maus, os pecadores que não sabem aquilo que 
fazem, serão perdoados através das almas que rezam, meus filhos Eu estou aqui para todos 
vós. 
O Céu deseja fazer um apelo à Igreja, que fechou as portas ao Espírito Santo, a 
Misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso é imensa, a Sua salvação é para todos, 
portanto, meus filhos, vós responsáveis por vós mesmos e por tantas almas que 
confiam em vós, arrependei-vos, amai o pobre e ajudai-o, o Meu filho Jesus deve ser 
representado com simplicidade, com amor, o amor verdadeiro, deve ser representado 
com a verdade, só assim se conquistarão as almas e não com a mentira, o que leva 
todos ao 'inferno. Muitos consagrados em breve serão ajudados, são aqueles que 
amam Meu filho Jesus e que fazem a Sua vontade, todo o resto ruirá. 
Meus filhos, deste lugar dou-vos a conhecer o futuro da humanidade, rezai pelo norte 
da Itália, porque lá em breve haverão desastres apocalípticos, isto não é distante, o 
mundo será purificado com a água e fogo, tende fé e nunca vos assusteis, porque os 
Anjos vos protegerão e os Santos rezam pelo mundo inteiro. 
Meus filhos, amo-vos, amo-vos, amo-vos, ponde em prática tudo aquilo que Eu vos 
ensino, porque vos conduzo ao Meu Filho Jesus, o vosso Salvador. 
Meus filhos, ainda estou dando a Minha presença, Eu estou a envolver-vos a todos no Meu 
Manto Materno, hoje estou a dar-vos muitos sinais, abandonai-vos ao Meu amor para 
reconhecer a Minha presença que vos toca. 
Agora Eu tenho de vos deixar, dou-vos um beijo e vos abençoo a todos meus filhos, em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 
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