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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 Mãe de 
Jesus e vossa Mãe, desci com grande poder, juntamente com o meu filho Jesus e a Deus Pai 
Omnipotente, a Santíssima Trindade está no meio de vós. 
Meus filhos, meus queridos filhinhos, Eu amo-vos imensamente, deixai que Eu e Meu filho Jesus 
entremos nas vossas casas, abri a porta dos vossos corações, porque queremos viver convosco, 
queremos guiar-vos, queremos proteger-vos. Rezai todos os dias, porque o vosso futuro será protegido 
pela oração, tenham fé, continuarei sempre a dizer-vos isso para vos dar muita força, aqueles que 
acreditam em Mim e nas minhas palavras não serão confundidos. Em breve haverá muitos 
esclarecimentos no mundo de tudo o que está a acontecer, mas só os corações puros poderão 
compreender, aqueles que não têm fé caminhando por caminhos errados, continuarão a ser 
súcubos da confusão que continuará a existir. 
Na cidade do Vaticano há muitos inimigos de Deus, corruptos, que não fazem a vontade do meu 
filho Jesus, mas estão disfarçados, para não serem reconhecidos que pertencem aos filhos das 
trevas, ela será toda punida, os bons se salvarão onde quer que estejam.  
Rezai pela Itália, especialmente pelo Norte da Itália, se colocar Deus em primeiro lugar será 
reservada de grandes castigos, mas as cidades corruptas serão castigadas. O homem prefere o 
pecado em vez da salvação, desviando-se, pecando contra a lei que Deus vos deu. Não terás outro 
deus alem de Mim, em vez disso fizeste do poder o vosso Deus, o homem violou os mandamentos 
mais importantes, em nome de Jesus, muitos sacrilégios foram feitos e continuam a ser feitos.  
Não cometam atos contra a natureza, Eu criei o homem e a mulher disse Deus, é por isso que a 
humanidade deverá ser punida, os responsáveis prestarão contas à Santíssima Trindade. 
O que está a acontecer no mundo é tudo projetado e estudado pelos poderosos deste mundo, que 
em breve prestarão contas a Deus, a crueldade é tão grande e muitos inocentes estão a sofrer.  
Meus filhos, Eu vossa Mãe estou convosco, abençoem as vossas casas todos os dias, com oração e com 
a água, que Eu desejo hoje benzer, tomem água, em nome de Jesus, esta água será benzida. Água que 
jorrou do Seu costado, por amor da humanidade. Quando ela acabar, repitam esta oração e será sempre 
água benta. Tenham todos um crucifixo para colocar fora da porta das vossas casas, em breve o Meu 
filho Jesus o abençoará, estamos a fazer Igrejas nas vossas casas, respeitem isto porque em breve 
muitos vos seguirão. 
Amo-vos meus filhos, estou feliz por poder guiar-vos, muitos fazem-Me sofrer, mas Eu amo-os a todos 
e desejo a sua salvação, rezai sempre junto Comigo por todos eles. 
Agora Eu tenho de vos deixar, mas primeiro quero dar-vos uma carinho, fechai os olhos, o calor que 
sentem na vossa cara é a Minha carícia, dou-vos um beijo e abençoo-vos a todos, em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo.  

Shalom! Paz meus filhos. 
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