
 

 

 

 

 

MENSAGEM DE DOMINGO 6 DE FEVEREIRO DE 2022 

(Primeiro Domingo do mês - facebook ao vivo) 

OLIVETO CITRA (SA) ITÁLIA 

 

 

SANTA BERNADETE 

 

Irmãozinhos e irmãzinhas, sou Eu a vossa irmãzinha mais nova Bernadete, rezei tanto por este 

dia, rezei juntamente com todos vós, porque adoro rezar, porque adoro louvar a Santíssima 

Trindade, a Minha presença está entre vós, porque quero dar-vos o Meu amor, a Minha força, 

a Minha coragem, todas as virtudes que a Bela Senhora Me deu, que Me ajudaram no Meu 

caminho de Santidade. 

A Bela Senhora ensinou-me a não me render ao mal; ele sabe como vos fazer cair em tentação, 

infelizmente, o mundo é um escravo de Satanás, porque muitos deles gostam de ser escravos, 

mas vós que rezais e acreditais em Deus, avançai sem medo, porque ninguém vos poderá tocar, 

porque tendes a protecção da Santíssima Trindade, Eu sei, não é fácil, porque a Igreja está 

corrompida por Satanás, mas não temais, porque vós formais a verdadeira Igreja de Deus. 

Nossa Senhora está triste por todos aqueles que pertencem ao interior do Vaticano, 

porque querem fazer crer que deram as suas vidas pelo Céu, mas por causa das suas 

fraquezas humanas entregaram-se ao mal, mentindo e confundindo o povo de Deus, mas 

um dia não muito distante serão punidos, arriscando o inferno, é por isso que a Bela 

Senhora chora, porque Ela gostaria de salvar todos os seus filhos. Nós rezamos com o 

coração, assim consolaremos o Seu coração, Eu daria novamente a minha vida por Ela, porque 

Ela me salvou deste mundo, quando um dia Ela Me disse: Não te farei feliz neste mundo, mas 

no outro, não entendia, e estava triste, porque não compreendia, mas agora só posso agradecer-

Lhe por Me ter escolhido, embora Eu fosse uma pobre ignorante, mas a Bela Senhora fez-me 

entender que Deus gosta dos puros de coração. 

Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, saibam que não estão sozinhos, todo o Paraíso está 

convosco, rezai, porque com a oração tereis a coragem de avançar neste mundo corrupto, 

peçam sempre ajuda à Bela Senhora, que está sempre à espera das vossas orações, e Eu 

também estou com Ela, que nunca Me separo dEla. 

Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, amo-vos muito, muito, Eu ficaria aqui convosco, mas a 

Bela Senhora chama-Me, tenho de ir, mas rezemos juntos para que Eu possa regressar entre 

vós. A Bela Senhora está aqui, Ela abençoa-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. 
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