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SANTÍSSIMA VIRGEMMARIA 

 

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

Eu sou a Mãe de Jesus evossa 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, meus amados filhos, Eu amo-vos imensamente, hoje estou em todas as 

casas onde Me amam, onde Me aceitam, estou perto de todos os meus filhos que não 

conhecem o Meu amor por eles, porque ninguém lhes ensinou, a voz que deveria ter 

gritado do Céu, a verdade que o Meu Filho Jesus vos ensinou, não o fez, é por isso 

que o mundo está extraviado, através dos nossos instrumentos que estão por todo o 

mundo, Nós estamos a mostrar o caminho a seguir, mesmo aqueles que estão em boa 

fé serão guiados do Céu. Deus o Pai Todo-Poderoso ama-vos imensamente, mas a 

Sua ira em breve será incontrolável sobre aqueles que produzem o mal, muitas 

catástrofes são causadas pela maldade do homem que se deixa guiar pelo poder, 

muitos são seduzidos neste mundo.  

Rezem, meus filhos, porque cada vez menos importância é dada à oração, ela é a 

vossa força. Meus filhos, tenham fé no sofrimento, acreditem que Nósestamos 

presentes, e que para Deus Pai Todo-Poderoso nada é impossível, tereis muitas 

respostas, mas deveis rezar. A minha presença é muito forte no meio de vós, Euhabito 

nesta humilde gruta, ela para Mimé preciosa, aqueles que vivem no mundo sem rezar 

não compreendem a Minha linguagem, rezai para entrardes nos mistérios do Céu, 

amo-vos, amo-vos, amo-vos, se soubésseis o quanto vos amo, choraríeis de alegria. 

Agora devo deixar-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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