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ITÁLIA  
 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA  
 
Meus Filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou Aquela que deu à luz o Verbo, Eu 
sou Mãe de Jesus e vossa Mãe, desci com grande poder, juntamente com Meu filho 
Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós.  
Meus filhos, Eu amo-vos imensamente, o Céu está a ouvir as vossas orações, convido-os 
a rezar todos os dias, sem descanso, o mundo precisa reconhecer o Dono de todos e de 
tudo, a oração recitada com o coração vos iluminará. Eu vossa Mãe rezo sempre pelo 
mundo, os avisos que vêm do Céu devem ser aceites, porque Deus Pai Todo-
Poderoso, ainda dará castigos e sofrimentos onde ainda se continua a renegar o 
Meu filho Jesus, muitos o negam inconscientemente sem o saber, esses serão 
perdoados, porque Deus Pai Todo-Poderoso ama a Sua criação e quer salvá-la.  
No "Terceiro Segredo de Fátima", revelei que as autoridades Eclesiásticas fariam 
alianças com as autoridades deste mundo, o que está a acontecer nestes tempos, não 
temais, porque Meu filho Jesus está no coração e nas casas onde o desejam, Ele nunca 
abandona aqueles que O amam.  
Meus filhos, sede bons, sejam humildes, Meu filho Jesus ensinou-vos a pobreza, 
ensinou-vos a riqueza do coração, isto é o que o mundo não faz.  
Amo-vos tanto, tanto, e sofro com todos aqueles que sofrem, muitos ainda alcançarão o 
Paraíso, mas vós, mudai, abri os vossos corações à Santíssima Trindade, fazei-o todos, 
mesmo os poderosos e os cientistas, os psicólogos, os ateus, Deus Pai Todo-Poderoso 
espera-vos a todos de braços abertos, Eu não Me esqueço de ninguém, nem mesmo 
daqueles que Me desprezam. Minhas crianças, agora Eu tenho de vos deixar, dou-vos 
um beijo, dou-vos a bênção da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.  

Shalom! Paz meus filhos. 
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