
 

 

 

 

 

 

RESUMO DAS DEZ MENSAGENS RECEBIDAS NOS DIAS 
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GRUTA "MARIA SANTÍSSIMA DA PONTE" E NA PONTE 
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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 aqui entre vós. 

Vivo nesta humilde Gruta, ela é muito querida para Mim, quem vive no mundo sem 

rezar não compreende a Minha linguagem, rezai para entrar nos mistérios do Céu. 

Estou feliz por vos poder falar a partir desta Gruta, onde Eu vos estou a revelar as 

suas origens, muitas coisas vos levam de volta aos tempos antigos, A Minha 

Estátua, que um dia aqui voltará, está guardada neste momento onde não se 

compreende a sua importância nem se conhece a sua origem, vós formais uma 

comunidade à qual Eu estou a revelar a verdadeira história que pertence à Minha 

Estátua e a esta Gruta. 

A comunidade dos tempos antigos, a comunidade dos baptizadores, rezava muitas 

horas mas nunca se cansavam, porque o Espírito Santo estava sobre eles, teceram 

o Meu Manto com um tecido muito fino, misturado com pêlos de camelo, um dia 

será examinado e tereis uma grande confirmação, o tecido fino foi oferecido pela 

Rainha de Israel que acreditou nesta comunidade, contar-vos-ei muito mais, o Meu 

filho João Baptista também vos falará em breve sobre isto. A comunidade de 

baptizadores tinham dado as suas vidas ao Espírito Santo, neste mesmo dia (16 de 

Agosto) eles começaram a coser o Meu Manto. 

Meus filhos, sou Eu Maria Santíssima da Ponte, como o pastor me chamava, o 

pequeno Joãozinho, Eu adorava chamá-lo Cappellino (Pequeno Chapéu – Bonezinho), 

como todos o chamavam por causa da Sua simplicidade. Uma vez ele Me viu com o 

menino Jesus, Jesus estava a chorar e Eu disse-lhe: "Cappellino Meu filho está a 

chorar, queres ajudar-me? E Ele respondeu: "Não te preocupes Maria, porque eu agora 

vou fazê-lo sorrir" Ele tirou do Seu bolso um pequeno sininho que usava com o Seu 

pequeno rebanho, começou a tocá-lo e Jesus sorriu, Cappellino disse-me: "Viste 

Maria? O menino sorri, este sininho faz obedecer todas as Minhas ovelhinhas” Eu 

disse-lhe sorrindo: "Cappellino, muitos dos meus filhos vão ver-Me aqui, mas tu 

serás aquele que será recordado na história, pelo Teu amor e pela Tua 
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simplicidade" Ele disse-Me: "Eu também quero ser Teu filho, mas não tenho nada para 

Te oferecer" Cappellino, disse-lhe Eu: "Eu ofereço-te o Paraíso e tu permanecerás 

sempre ao Meu lado”. Também Ele vos falará muito em breve para vos contar o 

diálogo que tínhamos. 

 

 

SÃO MIGUEL ARCANJO 

Temei a Deus, eu sou Miguel, o Príncipe da Milícia Celeste, Chefe dos Anjos na 

presença de Deus, juntamente comigo estão os Arcanjos de Deus,Gabriel, Rafael, no 

meio de vós está presente a Santíssima Trindade juntamente com a Virgem Maria, 

neste dia especial (19 de Agosto) recordamos a última descoberta da Estátua de Maria 

Santíssima da Ponte, nesta Gruta, este evento repetiu-se por 5 vezes em 2 anos, mas 

muitas visões seguiram-se ao longo dos anos, nos mesmos dias em que a Estátua foi 

trazida a esta Gruta, foram empregados 10.000 Anjos Querubins,com vestes brancas, 

adornados com coroas de flores, com uma vela nas Suas mãos. Foram empregados 1000 

Anjos Cantores, com outros 1000 Anjos Músicos,foram empregados 50 Anjos 

Serafins com 6 Asas de Fogo, o Altíssimo concedeu-Nos a Nós Arcanjo sde usar 

roupas douradas e carregar a Estátua de Maria Santíssima da Ponte sobre os nossos 

ombros. Muitas crianças viram tudo o que vos descrevi, mas não só isso, agora conto-

vos um milagre que aconteceu neste dia. 

19 de Agosto de 1657, uma jovem família, constituída pelo marido e esposa com o seu 

pequeno filho doente, regressavam da grande cidade para curar o seu pequenino, mas 

durante o trajeto o pequeno morreu de pneumonia, perderam o caminho de volta para a 

sua aldeia, Alcamo, encontraram-se na Ponte e por isso caíram ao chão e tiveram a 

visão dos Anjos que carregavam a Estátua da Virgem Maria para a Sua Gruta, quando 

acordaram a criança respirava e chorava, mas quando regressaram à sua aldeia ninguém 

acreditava neles, foram banidos,mas os seus corações foram consolados pelo milagre 

que tinha acontecido. 

Esta história comoveu o Coração da Virgem Maria, que decidiu que a sua história 

deveria vir à luz e acima de tudo seja contada no livro da história de Maria Santíssima 

da Ponte, os seus nomes também serão lembrados para sempre: Francisco, Maria e o 

pequeno Miguel. Irmãos, irmãs, hoje aMinha missão chegou ao fim, voltarei em breve 

com os Meus irmãos, Gabriel, Rafael. Desejo abençoar-vos a todos em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo. 

 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

Meus filhos, deixai que a vossa oração saia do vosso coração, A comunidade dos 

baptizadores, rezava desta forma, era guiada pelo Espírito Santo. As mulheres que 

coseram o Meu vestido, levaram 40 dias para o fazer, e os homens que esculpiram a 

Minha Estátua, foram guiados pelo Espírito de João Baptista, que lhes indicava todos 

os pormenores, para que ElaMe representasse. 



Aqueles que possuem a Minha Estátua não compreendem a sua importância, 

muitas são as lendas sobre ela, mas apenas uma é a verdade e eles não a conhecem, 

Euestou a revelá-la a vós, em breve João Batista vos dirá muito claramente o que 

vos estou a dizer.A comunidade partia o pão juntamente com o vinho e abençoando-O, 

como o Meu Filho Jesus tinha ensinado, eles recordavam a Sua morte e Ressurreição 

como Ele tinha pedido que fizessem. 

 

SÃO JOÃO BATISTA 

Irmãos, irmãs, Eu sou João Baptista, Eu sou aquele que baptizou Jesus o Filho de 

Deus, Irmãos, irmãs, a comunidade que construiu a Estátua de Maria a Mãe de Deus, 

os homens que esculpiram e modelaram a Estátua, tinham tanto medo de construir algo 

que não estivesse à altura, e por isso rezavam dia e noite para que a Santíssima 

Trindade os iluminasse. Deus Pai Todo-Poderoso permitiu que os materiais utilizados 

para criar a Estátua lhes fossem sugeridos por Mim, a Estátua de Maria é o emblema da 

simplicidade, do amor e da dedicação, que um grupo de homens simples teve para com 

Maria, eles levaram 33 dias para a completar, jejuaram durante o trabalho, às vezes não 

dormiam porque os seus corações fermentavam de amor, a Estátua que criaram é uma 

das primeiras nunca antes criadas na história do Cristianismo, em honra de 

Maria, sede honrosos por Ela estar agora aqui nesta terra escolhida e beijada por 

Deus, nesta terra escolhida por Deus há a presença de Israel, a Terra Santa, muito 

em breve tereis grandes confirmações de tudo isto. A coroa que adorna a cabeça de 

Maria,recorda que Ela é a Rainha de toda a criação, e recorda que foi a Rainha de Israel 

a doar ospreciosos tecidos que foram preparados para coser o vestido da Estátua de 

Maria, ospelos de camelo que formam os detalhes do vestido, eram os mesmos que os 

Meus discípulos conservaram com tanto amor desde o dia do Meu martírio, as Minhas 

vestes perfumavam de Santidade, incenso, flores, e o Espírito Santo iluminou as suas 

mentes e os seus corações, foi assim que usaram os pêlos de camelo para terminar o 

glorioso vestido de Maria. 

Irmãos, irmãs, em breve vos falarei doencontro que a comunidade que Deus Me 

deu teve com a Rainha de Israel, revelar-vos-ei os detalhes desses encontros, que 

não podiam ser públicos naqueles tempos, a Rainha de Israel não podia ter 

relações humanas com os Cristãos, mas ela encontrava omodo de conhecer as 

mulheres da comunidade. Até as 12 estrelas que sombreiam a cabeça da Estátua de 

Maria são permitidas por Deus, porque elas representam as 12 Tribos de Israel.  

Esta imensa história nasce em Israel e realiza-se nesta terra muito boa, irmãos, 

irmãs, devo deixar-vos, abençoo-vos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

Meus filhos, aqui estou Eu a revelar-vos os segredos e mistérios que pertencem ao 

Céu e a este lugar, escolhido por Deus Pai Todo-Poderoso, toda a Sicília 

compreenderá a importância, porque os sinais serão grandes, e as pessoas falarão 

por toda a parte sobre o que acontecerá aqui, esta é uma história extraordinária 



nunca revelada, a primeira vez que a estamos a revelar a vós que escrevereis um 

livro. Sejam perseverantes, porque vai levar algum tempo e muita disponibilidade 

da vossa parte, Cappellino soube praticar a simplicidade, para ele tudo era bonito, até 

mesmo as lágrimas que muitas vezes lhe corriam pelo rosto para ele eram bonitas, 

porque achava que era uma coisa grande que o seu rosto se molhasse de repente. 

Na primeira aparição falámos durante muitas horas, falei-lhe dos Arcanjos que tinha 

visto, disse-lhe: "João, Eles estarão sempre ao teu lado, e tu irás vê-los muitas vezes, 

porque te ensinarão muitas coisas, e preparar-te-ão para chegar ao Paraíso em breve". 

Aqui deixei a Minha marca, num dia muito especial, onde Cappellino como sempre 

levava o seu pequeno rebanho a beber, neste rio que parece pequeno, mas é muito 

grande, naqueles dias muito perigoso, uma das suas ovelhas estava a afogar-se, era a 

mais velha, mas ele queria salvá-la na mesma, e arriscou a sua vida, ele não Me viu, 

mas daqui estendi-lhe a mão, e Ele agarrou-se ao Meu braço sem saber o que era, 

milagrosamente foi salvo, estava muito feliz, mas não por si próprio, mas pela sua 

ovelhinha. Quando então depois lhe apareci, ele queria contar-Me o que tinha 

acontecido, era assim tão simples que enternecia o Meu coração, Eu disse-lhe: 

"Cappellino, tu deste a tua vida por uma ovelha, tal como fez o Meu Filho Jesus, e por 

isso serás recordado na história. 

 

SÃO MIGUEL ARCANJO 

João, porque choras? e ele respondeu: bateram-me e levaram-me três das minhas 

ovelhas. 

O que queres que eu faça por ti? e ele disse: faz com que as minhas ovelhas lhes possam 

dar a felicidade que elas me davam. Bem, João, o Altíssimoprovou o teu coração. 

Irmãos, irmãs, Cappellino, desde criança sempre viu os Anjos do Céu. A primeira vez, 

tinha 22 anos, mas só quando tinha 24 é que ouviu a Nossa voz. Todos os dias os 

Querubins traziam-lhe o pão dos Anjos, para que o seu corpo se pudesse alimentar, a 

sua água era a água do rio. 

Eu, Miguel, desejo que o percurso que conduz da Ponte à Gruta, seja construído 

com um pavimento branco, como a Capela, muitos peregrinos de joelhos farão esse 

caminho pedindo graças. 

 

SÃO GABRIEL ARCANJO 

Irmãos, irmãs, a primeira vez que ele viu a Santíssima Virgem Maria, estava aqui 

sentado nesse dia, era a festa da Imaculada Conceição, era 8 de Dezembro de 1356, 

estava muito frio, a Santíssima Virgem Maria esteve aqui 12 horas. 

Esta Ponte, estará cheia de milagres, um dia demorará muito tempo a chegar aqui, 

porque as almas que aqui virão serão muitas, este lugar terá de ser um ponto de 

referência, para aqueles que querem receber as graças. 

 

SÃO RAFAEL ARCANJO 



João, estás a coxear, sê forte e aproxima-te de Mim, o Altíssimo quer curar-te através 

da Minha mão. 

Irmãos, irmãs, Na última aparição, porém, a Santíssima Virgem Maria desceu em 

carne e osso e falou com João durante 6 horas, no final das quais a Santíssima Virgem 

Maria disse-lheque já não iria ouvir mais a Sua voz, mas que A voltaria a ver. 

Irmãos, irmãs, deveis compreender que há muito tempo atrás o caminho que conduzia à 

Gruta e à Ponte era diferente, deixem-me explicar como era: o caminho estava coberto 

de erva e trigo, em ambos os lados do rio havia 2 descidas que levavam perto do rio, 

perto de uma saliência que corria ao longo do rio, em ambos os lados, havia árvores que 

seguiam o rio, e plantas que cresciam em ambos os lados das margens, havia também 

algumas rochas espalhadas ao longo do rio, nas margens João descansava numa destas 

rochas, ele estava de virado para a Ponte, de frente para os três arcos, os últimos 

instantes de Cappellino, a Santíssima Virgem Maria levou-o nos seus braços, e 

carregou-o com Ela, apenas as roupas de João permaneceram nesta terra, o rio levou-as, 

como tinha sido estabelecido. 

 

SANTÍSSIMA VIRGEMMARIA E *JOÃO CAPPELLINO 

Meus filhos, hoje vou fazer-vos experimentar um pouco do que aconteceu na Minha 

primeira aparição a Cappellino, 

João, estás contente por Eu estar aqui? 

*Sim Mãe, os meus olhos nunca viram uma luz tão bela.  

Estou aqui para ti, João.  

* Obrigado, mas Eunão tenho nada para te oferecer, entra na minha casa, a casa é tua. 

Em breve levar-te-ei a Minha casa, mas primeiro terás de estar preparado. 

*Onde é a tua casa? 

Daqui podes vivê-la, mas não a podes ver. 

*As minhas ovelhas irão comigo? 

Sim João, todas elas virão contigo.  

*Amo-as tanto, elas dão-me tanto,dão-me o seu amor.  

Um dia serás conhecido em todo o mundo, compreendes isso? 

*Porquê Maria? Não tenho feito nada de grande. 

Tu não és deste mundo.  

*Maria estou muito feliz, fica ainda comigo.  

Sim João,ficarei muito tempo contigo, terei de te dizer muitas coisas, que tu terás de 

dizer aos outros. 

*Diz-me Maria, o meu coração adora ouvir a tua voz.  

No Céu há muitos Anjos, que viveram nesta terra, mas que não foram reconhecidos, e 

você é um deles.  

*Então poderei voar? 

Sim João, em breve, dentro de alguns anos voarás Comigo.  

*Obrigada Maria, o meu coração anseia por estar contigo. 



João, aproxima-te, quero beijar-te como beijas cada uma das tuas ovelhinhas todos os 

dias, contigo tudo é mais belo, como lhes dizes sempre.  

*Contigo, tudo é mais belo Maria.  

João, estás feliz por viver nesta Gruta? 

*Sim, Maria é belíssima para mim, dá-me o seu calor, faz o meu coração feliz, dá-me 

tanta paz, mesmo quando não sou estimado pelos meus irmãos e irmãs. 

João, os teus pais estão no Céu, querias sabe-lo? 

*Sim Maria, eu queria tanto, será que eles me vêem? Diz-lhes que os amo muito. 

Em brevevem visitar-te.  

* Obrigado Maria, o meu coração continua a regozijar-se. 

João, no Céu não há preferências como neste mundo, lá não há ninguém que te faça 

mal.  

* Obrigado Maria, aqui sou ridicularizado, insultado, e muitas vezes espancado, dizem-

me que sou maluco.  

Não tenhas medo João, eles também o fizeram injustamente ao meu filho Jesus. 

*Maria, o Teu filho sofreu? 

Sofreu e alegrava-se ao mesmo tempo.  

*Quero imitá-lo. 

Na próxima aparição, espera por Mim João, pois farei com que tomes o Meu filho Jesus 

nos teus braços. 

*Esperarei por ti Maria, não demores, embalarei o Teu doce filho, para que os meus 

humildes braços o possam fazer feliz.  

Esperem por mim e perdoa sempre, tenho tantas coisas para contar.  

*Maria os Anjos virão contigo? 

Sim João, mas eles vão proteger-te doalto, em breve voltarás a vê-los. 

*Maria, Miguel ajudou-me muito antes da tua chegada, Gabriel deu-me tanta força, 

Rafael curou-me o olho, obrigado.  

Eu enviei-tos para te preparar. Antes de Eu partir, ainda me queres dizer alguma coisa 

João? 

*Sim Maria, Contigotudo é mais bonito, obrigado.  

João, tu és filho do Céu, Eu te amo, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. 

 

Meus filhos, em breve regressaremos para vos fazer viver estes momentos, acreditem 

em nós, porque o diálogo com Cappellino é um ensinamento, dado a todos vós. 

Amo-vos, dou-vos um beijo, abençoo-vos a todos, em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. 

Shalom! Paz, meus filhos 


