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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 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, este dia é muito especial, a Santíssima Trindade enviou-Me para vos dar todo o 
Meu amor, nunca o subestimem, meus filhos, Eu amo-vos tanto, também o Meu Filho Jesus 
vos ama tanto, Ele deseja que todos estejam unidos, que todos se amem, invoquem-No sempre, 
sempre, Ele deseja que O busquem, Eu, vossa Mãe, peço-vos que rezeis sempre, porque as 
vossas orações, se feitas com o coração, salvam muitas almas, muitas almas, muitas almas, e a 
Santíssima Trindade deseja que o façais, porque muitas almas precisam das vossas orações, 
muitas almas estão a sofrer, não sabem o que fazer, não sabem para onde se virar, vocês devem 
ajudá-las. Não temais, pois Eu estou perto de vós e ajudo-vos, dou-vos todo o Meu amor, a 
Minha força, mas deveis ser fortes, só com a força, com o amor e com a simplicidade se pode 
fazer a vontade de Deus. 
Meus filhos,o mundo está agora no caminho da dor, a verdade está cada vez mais encoberta e 
os ultrajes são cada vez mais graves, a lei de Deus Pai Todo-Poderoso é espezinhada dia após 
dia, porque o mal vos oferece ilusões, segui o vosso coração e não a vossa mente, porque no 
coração está o Meu Filho Jesus, Ele é o vosso guia neste mundo, as instituições não vos 
conduzirão à salvação, porque a confusão invadiu os lugares que deveriam ser santos, 
rezem para ver tudo isto, não se deixem enganar pelas aparências, mesmo nos tempos de 
Meu Filho Jesus as aparências enganaram os simples, os Doutores da Lei aproveitavam-se 
disso, aproveitaram-se de uma autoridade que não vinha do Alto, os Apóstolos seguiram 
os passos do Cristo Vivo, Meu Filho, vosso irmão, vosso Salvador, que fala àqueles que O 
querem ouvir. 
A dor será grande neste mundo, e é então que se lembrarão das Minhas palavras e dos 
Meus convites para rezar. 
Amo-vos, Meus filhos, imensamente; neste momento, estou a envolver-vos a todos sob o Meu 
Manto; muitos de vós sentem um forte calor e tremor, um peso na cabeça; sou Eu quem vos 
acaricia. Sede sempre amorosos, como o Céu o é convosco. 
Agora devo deixar-vos, dou-vos um beijo, abençoo-vos a todos meus filhos, em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
 

MENSAGEM DADA ATRAVÉS DO 
GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

  


