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JESUS 
 
Irmãos e 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 entre vós, desci com grande 
poder, junto com Deus Pai Todo-Poderoso junto com a Mãe, a Santíssima Virgem 
Maria, a Santíssima Trindade está aqui entre vocês. 
Irmãos e irmãs, Eu vos amo, amo-vos, a Minha presença entre vocês é poderosa, 
muitos de vocês sentem-se acariciados, esta é a Minha presença não tenhais medo. 
Irmãos e irmãs, deste lugar, a Santíssima Trindade anunciou-vos e revelou-vos 
muitos segredos que vêm do Céu, irmãos e irmãs, as profecias que vos 
anunciamos já começaram, ireis vê-las cumpridas dia após dia, é por isso que 
Nós vos convidamos a rezar incessantemente, e a divulgar as profecias em todo o 
mundo. 
Irmãos e irmãs, não tenham medo, a humanidade retornará ao Pai, o Altíssimo, o 
Criador de tudo e de todos. 
Irmãos e irmãs, perseverem sempre em vir a este lugar, porque em breve, muito 
em breve, as maravilhas que todos verão são grandes, que nem sequer podeis 
imaginar. Irmãos e irmãs, a oração para vós deve ser a vossa respiração, para 
que possais ser testemunhas de tudo aquilo que a Santíssima Trindade 
manifestará neste lugar. 
Irmãos e irmãs, rezem pela Igreja, muitos consagrados vivem em profundo pecado, 
muitos arriscam-se a perder as suas almas. Irmãos e irmãs, as mudanças já 
começaram em todo o mundo, através do sofrimento muitas almas serão salvas, 
portanto irmãos e irmãs rezem, rezem, rezem sem descanso. 
Irmãos e irmãs, agora tenho de vos deixar, mas em breve voltarei a falar-vos, dou-vos 
a bênção da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz irmãos, paz irmãs. 
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