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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 Mãe de Jesus e vossa Mãe, desci com grande poder, juntamente com o Meu 
filho Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui entre vós. 
Grandes serão as alegrias, destinadas àqueles que acreditarão nesta história que o 
Céu vos conta dia após dia.  
Esta Gruta é a Minha casa, muitas coisas não podereis entender agora, mas com a 
perseverança sereis orgulhosos em ter acreditado nas Minhas palavras, na Minha 
extraordinária história que pertence a este lugar.  
Meus filhos, os Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael estão aqui, o Meu filho Miguel 
guarda esta Gruta, em breve, muito em breve, Eles se manifestarão aqui, como 
sempre fizeram nos dias em que aqui viveu o pastor, Cappellino (Boné) como 
todos lhe chamavam, a sua vida foi feita de muitos sacrifícios, mas ele nem sequer 
sabia, nem menos se apercebia disso, ele amava tudo e dava importância a tudo, a sua 
pureza foi um dom que hoje vos ensina tanta humildade e simplicidade, ele nunca se 
sentiu sozinho apesar de o estar. A sua família era a natureza, ele dizia que o sol é o 
meu pai, a lua é a minha mãe, e as estrelas são os meus irmãos e irmãs. Levai por 
diante esta história, porque é tudo verdade, Eu quero reconstruí-la convosco, 
para que o mundo saiba que este é um lugar especial, tão pequeno mas tão grande 
no poder de Deus Pai Todo-Poderoso, aqui aconteceram coisas extraordinárias 
que ninguém conhece nos tempos de hoje, Nós vamos fazer as mesmas 
maravilhas.  

 

SÃO MIGUEL ARCANJO 
Não temais, sou Eu, Miguel, o Arcanjo mais poderoso que está no Céu e na terra, sou 
o Príncipe da Milícia Celeste, e estou na presença do Altíssimo, junto Comigo estão os 
Arcanjos Gabriel e Rafael, eles estão sempre Comigo.  
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Irmãos, irmãs, ao longo dos séculos demos muitos sinais neste lugar, muitos 
escritos e muitos testemunhos ainda são preservados por muitas famílias, mas 
com o passar do tempo uma lenda foi revelada no lugar da verdade, mas o 
Altíssimo nunca pára os seus projetos.  
Muitas crianças nos viram a Nós, anjos, carregarmos a estátua da Mãe Santíssima 
neste lugar, neste dia, ao longo dos anos, mas muitas vezes não acreditaram nelas, nem 
a igreja nem as suas famílias, e por medo nunca mais voltavam a este lugar, muitos, até 
hoje conhecem esta história. 
Esta Gruta, e tudo o que a rodeia, tornar-se-á um lugar resplandecente que 
acolherá muitos peregrinos, muitas almas em busca da verdade.  
Haverá muita alegria, quando este projeto for acreditado pelos habitantes de 
Partinico, Alcamo, Balestrate. Irmãos, irmãs, muitos segredos ainda serão 
revelados, nem todos acreditarão, mas não tenham medo seremos Nós a 
confirmar. 
 
 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
Filhos meus, a Comunidade dos Batizadores rezava louvando, dançando diante da 
Minha Estátua, Meu filho João Batista guiava-os, cada um consagrava os seus irmãos 
com amor e com tanto sofrimento, para os poder ver convertidos, esta deve ser a vossa 
oração, que nos tempos de hoje não é conhecida. 
Muitas coisas vos revelaremos desta Gruta que vos levará a Jerusalém, cuidai 
dela, nesta Gruta a Minha presença é assídua, Esta Gruta é muito antiga, sempre 
existiu, e este será um ponto de referência muito importante. 
Cappellino (Boné) viveu toda a sua vida aqui, e sua presença aqui permaneceu, 
ninguém jamais amou esta Gruta como ele. 
 

SÃO JOÃO BATISTA 
Irmãos, irmãs, sou Eu João Batista, Eu sou Aquele que batizou Jesus o filho de Deus, 
sou Aquele que Lhe preparou o caminho para a Sua manifestação neste mundo, desci 
com grande poder, por vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade 
está aqui no meio de vós. 
Irmãos, irmãs, quando rezais devereis acreditar firmemente que a Santíssima 
Trindade está no meio de vocês, deveis deixar-vos levar, anulando os vossos 
pensamentos humanos, deveis confiar-vos totalmente nas mãos da Santíssima 
Trindade, libertai os vossos corações sem reservas. Na comunidade que Deus Me deu, 
o Pai foi louvado sem medo, cantava-se em Sua honra, dançava-se em Sua honra, a 
Sua presença descia com grande força, porque o Pai gostava de ouvir os seus louvores. 
Quando a estátua foi construída em honra a Maria, a Mãe de Deus, a comunidade 
louvava, cantava e também dançava em sua homenagem, faziam-no com muita fé. 
Irmãos, irmãs, nesta Gruta a Santíssima Trindade manifestará a Sua divindade, 
muito em breve Eu batizarei o povo de Deus nesta Gruta, estejam prontos. 
 



SÃO MIGUEL ARCANJO 
Hoje é um grande dia, os Anjos de Deus estão no meio de vós. Neste dia, aparecemos 
a Cappellino (Boné) agora vamos revelar as palavras que lhe dissemos a ele e que ides 
escrever no livro. 
João, João, acorda, 
E ele: quem são vocês, meus Senhores? Eu nunca vi semelhante luz. 
Não tenhas medo, nós somos os Anjos de Deus, Miguel, Gabriel, Rafael. Hoje é um 
dia especial para ti, tu não sabes, mas neste dia nasceste na terra, foste escolhido pelo 
Altíssimo para um grande projeto. 
E Ele: obrigado, mas Eu sou apenas um pobre pastor e não tenho nada.  
Não deves ter medo, a riqueza é uma dádiva do Altíssimo, e tu és rico em bondade e 
humildade, hoje Jesus quer dar-te um presente, Ele quer dar-se a ti, ajoelha-te, o teu 
olho está doente, Meu irmão Rafael vai-te curar, porque tu terás que ver grandes 
coisas, Meu irmão Gabriel anunciará o que irás ver. 
 

SÃO GABRIEL ARCANJO 
João, não tenhas medo, porque tiveste a graça de ver a Santíssima Virgem Maria, 
Ela te aparecerá e te dará tanto amor, a tua humildade e a tua simplicidade serão um 
grande sinal, trarás muitas almas e serás lembrado nos séculos.  
E Ele respondeu: Eu não me sinto digno de ver a Santíssima Virgem Maria.  
Eu disse-lhe: Não tenhas medo, tu foste escolhido.  
 

SÃO RAFAEL ARCANJO 
João, porque estás a tremer? Não tenhas medo, estamos aqui para te ajudar a entender 
o que o Pai escolheu para ti, não te preocupes com a chuva, a água não molhará o teu 
rosto. João, olha para o Céu, olha a água, olha as árvores, olha para as tuas ovelhas, 
estes são os dons que o Pai te deu, tu não precisas de mais nada, o teu coração não 
pedirá mais nada, porque foste criado assim. Ao longo do caminho da tua vida, sê 
sempre humilde e bom, com todos e com tudo, porque o Pai manifesta-se aos teus 
olhos de qualquer maneira. João olha-Me nos olhos, Ele disse-Me: eu não posso, eles 
queimam, Eu disse-lhe: não há alegria sem sofrimento, olha nos meus olhos, não te 
distraias, não chores, os teus olhos são e serão de um azul brilhante como a água e o 
céu unidos, aproxima-te, para que o Pai te possa curar através da Minha mão. Agora tu 
terás que rezar muito e louvar a Deus, prepara-te, a Santíssima Virgem Maria vai 
querer olhar nos teus olhos também. 
 

SÃO MIGUEL ARCANJO 
Irmãos, irmãs, hoje vocês assistiram ao que João viu, as Nossas palavras serão escritas 
no livro da história da Santíssima Maria da Ponte. 
Diante de Nós (o Arcanjo Miguel indicava, vindo da Gruta à esquerda em frente à 
Ponte, a construção da Capela) um dia não muito distante, será construída uma 
capela toda branca, com três arcos, com as Nossas estátuas de mármore branco, 



por baixo de cada uma será gravado Nosso nome, Miguel, Gabriel, Rafael, por 
cima será gravado: esta é a Casa de Deus, Maria acolhe-vos. Em frente à capela, 
um dia o Corpo e Sangue de Jesus Cristo será distribuído a todos os peregrinos, 
em memória do dom feito a João Cappellino (Boné). 
Todos os anos neste dia (27 de agosto), da Ponte trareis as relíquias de João para a 
Gruta, deste lugar depois de um dia serão expostas na capela, que será construída 
em Nossa e em sua honra, esta é a vontade do Altíssimo, não podeis imaginar 
quantas graças serão concedidas ao longo do caminho. 
João Cappellino (Boné) neste dia foi consagrado à Virgem Maria, por vontade do 
Altíssimo, ele foi o Seu instrumento, foi muitas vezes rejeitado, expulso da aldeia de 
Balestrate, muitas vezes chorava de dor, mas Deus reservou esta graça especial para 
Ele. 
Nós, Anjos de Deu, apareceremos ainda a muitas crianças, e se as suas famílias 
não acreditarem, grandes sofrimentos, porque a Graça de Deus não pode ser 
desprezada. 
Não tenham medo, vós também tereis grandiosos sinais visíveis, Maria Santíssima 
da Ponte fará sentir a Sua presença em toda a Sicília. 
 

 
SÃO GABRIEL ARCANJO 

Irmãos, irmãs, tudo o que vos estamos a revelar será confirmado muito em breve, 
Cappellino (Boné) deu muitos sinais, muitos acreditaram nele, muitos já foram 
curados aqui na “pegada”, muitos foram libertados, a Santíssima Virgem Maria 
deu a Sua presença, muitos viram-Na de longe. Muito em breve, tudo isso vai 
acontecer de novo, para que todos acreditem. 
Muitos milagres que aconteceram há muitos anos já foram escritos e ainda estão 
preservados em Alcamo, brevemente serão tomados e trazidos para cá, porque 
aqui terão que ser exibidos. Alguns milagres estão escritos em papéis muito 
antigos, mas tudo permaneceu como estava, e este será o milagre. 
Irmãos, irmãs, perseverai, não falta muito para tudo isto, este lugar está prestes a 
florescer novamente, como já o foi, Nós, Anjos, estamos velando aqui. 
 

SÃO RAFAEL ARCANJO 
Irmãos, irmãs, o que João ouviu, vocês também o ouviram, lembrem-se que o Pai se 
manifesta em todas as formas, se o vosso coração estiver pronto, vocês perceberão isso 
imediatamente. Sintam-se honrados por ter vivido este dia, aqui neste lugar, há muitas 
coisas para compreender e sentir, sejam como João, humildes, bons, fieis, com todos 
mas sobretudo com o Altíssimo. João, um dia ele viu a Minha luz na Gruta, já que ele 
se tinha perdido pastando as suas ovelhas, quando ele chegou Eu fui-Me embora, 
porque ainda não tinha chegado a hora. Até ao dia de sua morte, João sempre se 
interrogou o que seria aquela luz, mas à beira da morte ele viu o que havia acontecido 
naquele dia. 
Irmãos, irmãs, o livro sobre tudo aquilo que aconteceu aqui neste lugar vai ter que ser 
muito, muito, muito importante, estai prontos para divulgar. Muito em breve, 



compreendereis, desta estrada e desta ponte, chegareis à Terra Santa, lá para vós 
todos tudo ficará mais claro, lá conhecereis segredos sobre este lugar e sobre a 
comunidade dos Batizadores. 
Irmãos, irmãs, o Pai quer que sejais muito fortes, contra qualquer prova. 
 
 

SÃO MIGUEL ARCANJO 
Irmãos, irmãs, grande alegria está nos vossos corações, prometemos a João que o seu 
nome seria lembrado para sempre e sua história seria conhecida. 
Ainda muitos segredos serão revelados pela Mãe Maria Santíssima, a respeito da 
sua história. Hoje a nossa missão chegou ao fim, aproximai-vos todos diante de Nós. 
Queremos dar-vos a bênção dos Anjos, inclinai a cabeça. Em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. 
 


