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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 junto com Meu filho Jesus e Deus Pai 
Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui entre vocês. 
Estou sempre aqui neste lugar, Eu vivo neste lugar e em breve muitos o saberão, já não 
será mais uma lenda, mas a verdade virá à luz, porque os sinais que Eu darei aqui, farão 
com que muitos se ajoelhem, especialmente os Consagrados, aqueles humildes de coração, 
que acreditarão. 
Meus filhos, Eu vos amo imensamente, a Minha Presença está entre vós e estou acariciando um 
por um, esta humilde Gruta acolherá muitos grandes deste mundo, darei essa confirmação, 
mas vós devereis acreditar sempre, e ser perseverantes, para divulgardes as Minhas 
Mensagens por toda a parte. O povo de Alcamo e de Partinico, virão aqui um dia, terras 
escolhidas para este projeto, Eu vos farei compreender sempre mais o mistério desta 
Gruta. 
Também hoje desejo muito falar convosco deste lugar, daqui desta Gruta que Eu amo, aqui 
apareci a muitos meus filhos. Tudo aquilo que Eu vos estou a revelar neste lugar um dia ser 
conhecido em todo o mundo, porque serão os prodígios que Eu, e meu filho Jesus faremos 
aqui a confirmar tudo isto, e vós que acreditais e que perseverais tereis uma missão. Não 
será fácil, mas Eu estou convosco. 
A comunidade que construiu a Minha Estátua, chamava-se Comunidade de Batizantes 
porque eles batizavam todos os que queriam seguir o meu filho Jesus, é por isso que aqui 
nesta Gruta, muitos vão ser batizados, e os sinais, e as conversões serão grandes através 
desse Batismo. Eu revelarei sempre mais coisas para reconstruir toda a história que 
pertence a este projeto. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, a Minha Presença é muito forte no meio de vós, merecei as 
alegrias que estão estabelecidas para cada um de vós. 
Meus filhos, Eu estava à vossa espera, queria muito falar-vos daqui desta Igreja que 
conserva a Minha Estátua, muitos vêm aqui para rezar, mas não conhecem a verdadeira 
história que pertence a este lugar, Eu a estou revelando dia após dia e quem acreditar terá 
grandes confirmações. Brevemente a Minha Estátua retornará ao seu lugar, à Gruta, onde 
a encontraram, esse milagre se repetirá, divulgai a verdade porque há muita confusão. 
Aqueles que construíram o quadro fizeram isso para proteger a Minha Estátua, mas isso 
levou a haver mais confusão, não temais, toda a verdade virá à luz, serei Eu mesma a dar 
confirmações para que as pessoas que acreditam na lenda possam mudar de idéia. 
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Muitas curas acontecerão aqui nesta Igreja se acolherem a verdade que vem do céu, haverá 
grande discernimento antes que tudo isso aconteça, não tenham medo de divulgar o que Eu 
vos digo, porque Eu estou convosco para vos guiar nesta Missão. 
Amo-vos, agora tenho de vos deixar, dou-vos um beijo e vos abençoo a todos meus filhos, em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 
 

SÃO MIGUEL ARCANJO 
Não tenham medo, sou Eu, Miguel, o Arcanjo mais poderoso que está no céu e na terra, Eu sou 
o Príncipe da Milícia Celeste e estou diante de Deus, o Altíssimo. Eu desci com grande poder 
entre vocês, junto com a Mãe Santíssima Maria, junto com a Santíssima Trindade. 
Irmãos, irmãs, hoje (8 de abril) é um dia especial, há muito tempo, neste dia, a Estátua da 
Mãe Maria Santíssima foi encontrada, no mesmo dia em que era celebrada a Ressurreição 
do Nosso Redentor, do Redentor das almas de todo o mundo, também este dia será 
especial, muitas graças serão concedidas, não temais, esta é a verdade. Muitas crianças 
verão a Mãe Maria Santíssima, como já aconteceu. Tenham fé, sejam fortes porque o mal está 
enlouquecendo e tentará os corações fracos, aqueles que vivem em pecado, para vos perseguir. 
Irmãos, irmãs, esta verdade será divulgada em todo o mundo, todos os que acreditarem 
terão grandes sinais, perseverai para serdes as primeiras testemunhas. Invoque o nome de 
Maria Santíssima da Ponte todos os dias, assim os vossos corações estarão cheios de força, de 
alegria. 
Irmãos, irmãs, este dia será lembrado para sempre, fortaleçam o vosso espírito com a oração 
incessante, para que o mal seja afastado. 
Irmãos, irmãs, hoje a Minha Missão chegou ao fim, sede fortes, agora vos darei a Minha Bênção, 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 


