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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 
Vossa Mãe e Mãe de Jesus, desci com grande poder juntamente com o Meu filho Jesus e a 
Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está no meio de vós.  
Meus filhos, Eu sou a Rainha da Paz, fui enviada por Deus Pai Todo-Poderoso para 
consolar os corações daqueles que Me amam, daqueles que Me rezam, Eu fui enviada ao 
mundo para dar a conhecer o imenso amor do Meu filho Jesus, Ele deseja salvar as vossas 
almas, Ele era um homem como vós quando venceu o mundo, provando que as fraquezas 
devem ser aniquiladas com a oração. O meu filho Jesus sempre rezou a Deus, Seu Pai, Ele 
ensinou aos Seus discípulos, aos Seus apóstolos que o fizessem, sigam os exemplos 
daqueles que amaram e serviram o Meu filho Jesus, sede como Pedro, Ele serviu Jesus até 
ao fim dos seus dias, o Espírito do Meu Filho Jesus nunca o abandonou. Sejam como 
Paulo, ele também se entregou completamente ao Meu filho Jesus, Ele deu-O a conhecer ao 
mundo inteiro levando a Sua verdade, sede como tantas mulheres de Jerusalém, que 
juntamente Comigo serviram o Meu filho Jesus, Eles mesmo depois da Sua morte 
continuaram a amá-Lo, o Meu filho Jesus tantas vezes aparecia-nos em sonho ao mesmo 
tempo e reuniu-nos em oração, Nós louvamo-Lo em todos os momentos que Ele nos pedia, 
fazer o mesmo também vós. 
Amo-vos meus filhos, hoje é um dia muito importante, quero dar a todos vós o que 
viveram a Minha filha Lúcia, a Minha filha Jacinta, o Meu filho Francisco, desejo dar-
vos a mesma alegria que os três Pastorinhos receberam, quando no dia 12 de Outubro 
o Meu filho Miguel, o Arcanjo mais poderoso que está no Céu e na terra, Lhes 
apareceu, marcando a Sua fronte com o Sangue do Meu filho Jesus. 
Peguem todos vinho, levantem este vinho para o Céu e peçam a Deus Pai Todo-Poderoso 
para abençoá-lo com todo o vosso coração, agora com a vossa mão direita marcar uma cruz 
na vossa testa, o Espírito Santo desceu nas vossas casas, guardai o Sangue do Meu filho 
Jesus, será precioso quando Deus Pai Todo-Poderoso enviará os Seus Anjos para o 
mundo, rezai, rezai tanto, para que este Sangue possa servir para marcar todos aqueles que 
vós amais. Tenham fé Meus filhos, em breve tudo ficará claro, os três Pastorinhos 
depois de terem sido marcados choraram, e receberam a força para enfrentar a igreja, 
que depois do milagre do sol os perseguiu, mas Eu protegi-os. A igreja conhece estes 
tempos, ela sabe que o Meu filho Jesus já está no mundo, a partir de hoje as casas onde se 
rezará com fé serão igreja, não tenhais medo, Eu estou convosco e nunca vos deixo. 
Amo-vos meus filhos, vou revelar-vos cada vez mais coisas que pertencem a Fátima, 
tenham cada vez mais fé e nunca vos canseis de rezar, agora Eu tenho de vos deixar, 
dou-vos um beijo e vos abençoo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 
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