
 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DO DOMINGO 4 DE OUTUBRO 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 a Mãe de Jesus, vossa Mãe, desci com grande poder junto a Meu filho Jesus e a 

Deus Pai Omnipotente, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. 

Meus filhos, inclinai a cabeça diante de Deus Pai Todo-Poderoso, sede humildes, 

Ele é o vosso Criador, Ele criou-vos para amar, não para fazerem o mal, não para 

destruir o que Ele criou, Deus Pai Todo-Poderoso já estabeleceu os povos e nações 

que serão punidos por ter desobedecido à Sua vontade, produzindo o mal, 

levando a humanidade à desobediência, à perversão, conduzindo as almas para a 

confusão. Grande será a misericórdia para todos aqueles que se querem 

converter. Eu deste lugar (Oliveto Citra) falo-vos sobre o futuro da humanidade, 

em breve muitas coisas serão confirmadas, Eu vos guiarei, vós que acreditais em 

Mim nunca vos enganareis no caminho. 

Em todas as casas em que é feita a vontade do Meu filho Jesus, haverá a presença do 

Espírito Santo, tende sempre a vela acesa, e a partir de hoje peguem em água e 

benzam-na, todas as vezes que entrais e saís façam o seu sinal da Cruz com a água 

benta, tenham fé nestes Meus ensinamentos, porque eles fazem de escudo para 

convosco. Sede templos do Espírito Santo e deixai viver o Meu filho Jesus nas 

vossas casas, fazei tudo na fé, e a Nossa proteção nunca faltará. Rezem, porque 

estão a chegar momentos ainda mais difíceis, estais somente no início das 

mudanças que existem no mundo, em muitos lugares onde Eu apareci e que hoje 

já não guardo, serão desmascarados, porque muitas almas são enganadas. 

Rezai porque Eu estou em todo o lado onde rezais, e para aqueles que 

acreditarão, este lugar será um ponto de referência onde o Céu está falar ao 

mundo. Acreditem em Nós meus filhos, não faltarão confirmações, tudo o que foi 

criado pelo homem está prestes a ruir, o homem gere o homem e isto não é 

agradável para Deus Pai Todo-Poderoso. 

Meus filhos, meus filhinhos, a Santíssima Trindade ama-vos, quer levar-vos à 

salvação, abri os olhos e o coração, não sejais surdos aos Nossos apelos, estamos aqui 

para vos amar e para vos dar a paz que pedis, e que procurais em lugares errados, a 

paz vo-la-dá o Meu filho Jesus, Ele é a vossa salvação. 

Amo-vos, agora tenho de vos deixar, dou-vos um beijo, abençoo-vos a todos, em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Shalom! Paz meus filhos. 
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