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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. Meus filhos, as vossas orações chegaram até Mim e Eu as apresentarei a Deus 
Pai Todo-Poderoso, e muitos de vocês serão atendidos muito em breve, por isso 
meus filhos nunca vos desencorajeis, e rezem, rezem, rezem, o mal não se poderá 
afastar de vós se não rezardes com o coração. Eu vos amo, e quero guiar-vos sempre 
neste caminho para a salvação, caminhai com a mão na Minha mão, e não Me 
deixeis, Eu vos protejo. 
Convido-vos a todos, meus filhos, a ter fé, especialmente nos momentos difíceis 
que estão para chegar em todo o mundo, o que está para acontecer, ninguém o 
pode prever, serão acontecimentos inesperados, muitas ilhas serão inundadas, 
desaparecerão, isto não está muito longe, procurai salvar as vossas almas e não 
os vossos corpos, a fé e a oração será a vossa salvação. 
Meus filhos, a Minha presença é muito forte no meio de vós, Eu estou a acariciar-vos, 
estou consolando alguns de vocês que estão sentindo uma forte emoção, não temam, 
Eu estou sempre ao vosso lado. 
Ide em frente e espalhai todas as profecias que a Santíssima Trindade fez neste 
lugar, todas serão confirmadas, a Minha aparição aqui será conhecida em todo o 
mundo, mesmo em Jerusalém será reconhecida a Minha presença aqui, sede 
perseverantes, porque este lugar é escolhido pela Santíssima Trindade. 
Amo-vos imensamente meus filhos, agora tenho de vos deixar, abençoo-vos meus 
filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 

MENSAGEM DADA ATRAVÉS DO 
GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

 	


