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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 no meio de vós, 
junto com Deus Pai Todo Poderoso, junto com a Mãe Maria Santíssima, a 
Santíssima Trindade está aqui entre vós. 
Irmãos e irmãs, os vossos corações estão alegres, vocês estão sentindo a Minha 
presença com grande poder. Irmãos e irmãs, o Meu convite para todos vós, é 
aquele de rezar sempre, incessantemente, o Meu convite é de rezar, para que a 
verdade se manifeste em todos os lugares, onde a Santíssima Virgem Maria 
apareceu, manifestando a Sua presença com grande poder. 
Rezem, rezem, rezem, porque muito em breve o seu Imaculado Coração 
triunfará em todo o mundo. Irmãos e irmãs, antes de tudo isso acontecer, o 
mundo será envolto em grandes sofrimentos, rezem, rezem, rezem com o coração, 
sem nunca vos cansardes, para que muitos corações se abram cada vez mais ao amor 
da Santíssima Trindade. 
Irmãos e irmãs, não tenham medo por tudo o que vai acontecer, Eu estou sempre com 
vocês, sobretudo em momentos de provação, rezem pelos mais fracos que não se 
deixaram fortalecer, irmãos e irmãs sejam exemplo, com humildade, com delicadeza, 
com amor, para serem verdadeiras testemunhas do amor da Santíssima Trindade em 
todo o mundo, só assim conquistareis todos aqueles que a Santíssima Trindade vos 
fará encontrar. 
Irmãos e irmãs, rezem, rezem pela igreja, muito em breve será fortemente 
provada. 
Irmãos e irmãs, muitos de vocês estão a sentir a Minha presença, os Anjos, os Santos 
do Paraíso estão aqui no meio de vós, muitos sentem a Minha presença. 
Irmãos e irmãs, agora Eu tenho de vos deixar, mas em breve, muito em breve, 
voltarei a falar-vos, dou-vos a bênção da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. 

Paz meus irmãos, paz minhas irmãs. 
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