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JESUS 

Irmãos e irmãs, Eu sou o vosso irmão Jesus, Aquele que venceu a morte e o pecado, sou Eu, o 

vosso irmão Jesus, o Rei dos Reis, desci com grande poder, juntamente com Deus Pai Todo-

Poderoso, junto com a Santíssima Virgem Maria, Minha Mãe, vossa Mãe e Mãe do mundo 

inteiro, a Santíssima Trindade está aqui entre vós. 

A presença dos Anjos, dos Santos está no meio de vós, Eles rezaram convosco, guiaram-vos na 

oração, para que a oração seja para todos vós um bálsamo que vos dê paz, amor com a Minha 

presença. 

Irmãos e irmãs, convido-vos a rezar sempre, para que a oração vos ajude a converter os vossos 

corações, a oração recitada com o coração chega directamente ao Céu, as almas no purgatório 

têem tão grande necessidade das vossas orações, para que possam descontar as suas penas, 

rezem sempre assim e muitas almas serão libertadas, porque a oração purifica. 

Irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial para todos, Eu desejo tocar cada um de vós, desejo 

fazer sentir a Minha presença em todos vós, o Meu amor é por toda a humanidade. 

Irmãos e irmãs, toco-vos, estou perto de cada um de vós, sintam a Minha presença com poder, 

sou Eu não temais, rezai nos vossos corações e dai-Me os vossos sofrimentos, irmãos e irmãs, 

consolo-vos com o Meu amor, estais a sentir uma alegria nos vossos corações, é a Minha 

presença não temeis. 

Irmãos e irmãs, o mundo está a atravessar um tempo muito crítico devido aos sofrimentos 

que a humanidade está a viver, irmãos e irmãs, estou sempre perto de cada um de vós, 

convido-vos a perseverar na oração, nunca vos canseis, a oração protege-vos de todas as 

insídias, de todo o mal, colocai tudo isto em prática e nunca tenhais medo, ainda que no 

mundo o sofrimento aumentará dia após dia, está a ter lugar a purificação das almas, o 

grande discernimento está a ter lugar, escutai a Minha Mãe, Ela mostrar-vos o caminho 

da Salvação. Irmãos e irmãs, a humanidade vive um tempo de grande tribulação, os 

seguidores de satanás querem fazer guerras, haverá guerras, mas não tenhais medo vós 

que rezais, não tema quem reza, não temais irmãos e irmãs, este é o tempo em que o Céu 

vos chama a responder ao Seu apelo, este é o tempo da conversão, sejam rápidos, abram 

os vossos corações à Santíssima Trindade, que está a operar para a salvação das almas. 

Irmãos e irmãs, rezem pela igreja que se encontra agora em ruínas, não escutaram a 

ajuda que vêm do Céu, e por isso será castigada, irmãos e irmãs vivei este tempo na paz, na 

alegria do Meu amor. Irmãos e irmãs, agora tenho de vos deixar, mas muito, muito em breve 

voltarei para falar convosco. Abençoo-vos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. 

Paz, meus irmãos, paz, minhas irmãs. 
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