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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, desejo entrar nas vossas casas para que Eu vos possa guiar para o Meu 

Filho Jesus, abram os vossos corações, todos vós estais em perigo, Eu conheço o 

futuro da humanidade, quero tornar-vos todos responsáveis, os sofrimentos 

serão grandes, muitos arriscam-se a perder inocentemente as suas vidas, muitos 

arriscam-se a perder as suas almas deixando-se guiar pela maldade, o mal tem 

apenas um objectivo, quer ver todos no inferno. Rezem, meus filhos, a oração não 

é considerada, mas é a arma poderosa para afastar a confusão que existe em todo o 

mundo, e que entra em todas as casas, em todas as pessoas. Abraçai o sofrimento 

com todo o coração, Deus Pai Todo-Poderoso sabe do que precisais, Ele protege-

vos, mas não pode proteger aqueles que fazem o mal, o que está a acontecer no 

mundo é dirigido pelo homem, e Deus Pai Todo-Poderoso não pode impedi-lo 

porque as orações não são suficientes. Quando este tempo de pandemia 

terminar, haverá outros tempos que serão cada vez mais difíceis, e é por isso que 

deveis ser fortes. 

Meus filhos, amo-vos imensamente, estou perto de cada um de vós e desejo consolar-

vos, mesmo que as Minhas palavras vos metam tanto medo, rezem e encontrareis a 

paz, o mundo não terá paz enquanto não se rebaixar à vontade de Deus Pai Todo-

Poderoso, o Meu Filho Jesus é a vossa salvação, confiem n'Ele e não no homem. 

Agora tenho de vos deixar, amo-vos, 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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