
 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DO DOMINGO 6 SETEMBRO 2020 

(Primeiro domingo do mês - facebook ao vivo) 

ITÁLIA 

 

 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

 

Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, sou Aquela que deu à luz o Verbo, Eu 

sou Mãe de Jesus, vossa Mãe e do mundo inteiro, desci com grande poder 

juntamente com o Meu filho Jesus e a Deus Todo-Poderoso, a Santíssima 

Trindade está aqui no meio de vós. 

Estamos perto de todos aqueles que rezam neste momento que o mundo está a 

enfrentar, a confusão prevalece, só com a oração podeis ir adiante e ver que há 

salvação por trás de tudo. 

O meu filho Jesus é próximo daqueles que sofrem, Ele ama-vos tanto, imensamente, 

o Seu sacrifício é muitas vezes é ignorado, desprezado, Ele está ofendido pelos 

muitos pecados, pelas ignomínias que são cometidas, a fé Nele desaparece dia após 

dia, porque não se construiu como Ele vos ensinou, não se construiu sobre a verdade, 

aqueles que vivem na verdade nunca colapsarão. A igreja sois vós, os vossos 

corações são a igreja onde vive o Meu filho Jesus, vós que rezais, que O amais, O 

levais a todo o lado, testemunhai sempre o Seu amor e tudo aquilo que Ele vos pede. 

Partam o pão nas vossas casas e abençoem-no em nome de Jesus, Ele está convosco, 

amo-vos meus filhos, guio-vos, Deus Pai Omnipotente quer que Eu vos leve para os 

Seus braços fazendo-vos amar o vosso Redentor, que espera sempre ser amado 

acima de todas as coisas. 

Em breve, os lugares onde Eu apareci, serão um ponto de referência para as 

almas que querem rezar e estar perto da Santíssima Trindade, mas apenas os 

lugares que permanecerão humildes, muitos serão metidos em evidência por 

Deus Pai Todo-Poderoso. Rezai meus filhos, para que a fé cresça, Eu confio em vós, 

tenham nas vossas casas o Crucifixo, ele vos dará muitos sinais, beijai-o todos os 

dias, as coisas no mundo mudaram, Jesus, o Meu filho guia-vos do alto. 

Amo-vos, amo-vos, amo-vos, agora tenho de vos deixar, dou-vos um beijo, abençoo-

vos a todos os meus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Shalom! Paz meus filhos. 
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