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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA  

 

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

Eu sou a Mãe de Jesus e a vossa Mãe, Eu desci com grande poder, juntamente com o 

Meu Filho Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está no meio 

de vós.  

Meus filhos, estou feliz por poder falar convosco, Eu oriento-vos neste mundo de 

obstáculos, de tentações, desejo ser o vosso ponto de referência, acreditai em nós, 

acreditem no Meu Amor que é infinito por cada um de vós. Foram-vos dados 

muitos avisos aos quais não se acreditou, não foram postos em prática, o mundo 

está a pagar pelas consequências dos seus próprios erros, Eu dei o Terceiro 

Segredo de Fátima ao mundo, para vos dar a conhecer o que está a acontecer e o 

que irá acontecer ainda, todos os poderosos que são contra a lei de Deus Pai 

Todo-Poderoso, cairão, ninguém será capaz de deter os castigos que lhes serão 

infligidos, o Terceiro Segredo de Fátima, que fala da sua ruína, não foi dado à 

Igreja, que se apoderou dele, escondendo grandes verdades que hoje teriam 

ajudado o mundo a compreender o que está a acontecer, o poder não terá 

qualquer utilidade perante os castigos e catástrofes que serão infligidos e às 

guerras que terão lugar. Todos os sem amor farão guerra, povos contra povos, 

nações contra nações, como o Meu Filho Jesus vos anunciou. Tomai em 

consideração a oração, a arma que vos faz de escudo. 

Em breve, muito em breve, revelar-vos-ei grandes segredos de muitos enganos 

que têm sido feitos envolvendo almas inocentes, meus filhos, o mundo precisa de 

purificação, não tenham medo, rezem, o Céu nunca abandonará aqueles que 

rezam. 

Preparar o caminho para Meu filho Jesus, como ainda hoje faz o Meu filho João o 

Baptista, nada mudará sobre aqueles que fazem a vontade de Deus Pai Todo-

Poderoso, Meu filho Jesus está às portas. 

Amo-vos meus filhos, amo-vos meus filhos, amo-vos meus filhos, agora devo deixar-

vos, mas a Minha presença permanecerá perto de cada um de vós que hoje Me 

rezastes com o coração, continuai a rezar, o Céu ainda deseja falar-vos. Abençoo-vos, 

meus filhos, e dou-vos um beijo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, meus filhos. 
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