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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 vossa Mãe. Desci com grande poder, junto a Meu Filho Jesus e a 
Deus Pai Omnipotente. A Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. 
Eu vos quis aqui, onde Eu verdadeiramente apareci, e vós sentis isso nos vossos 
corações. Quando acontecerem grandes castigos que atingirão sobretudo a Igreja, 
se recordarão das Minhas aparições neste lugar (Gruta do Santuário Maria 
Santíssima da Ponte), onde a Minha presença é constante, e dou grandes sinais 
àqueles que vem aqui rezar. 
Vós, testemunhai sempre tudo o que estais vivendo neste lugar, que Eu tanto amo 
porque amo a simplicidade. 
Caros filhos, Eu sempre desejei manifestar-Me a vós neste lugar, e hoje é uma grande 
meta, compreendei bem a importância de tudo isto. 
Não temais, todos vós pertenceis à Santíssima Trindade, e é por isso que Deus Pai 
Omnipotente vos escolheu, para vir aqui e conhecer muitos mistérios, verdades 
nunca reveladas para não perder o poder. 
Eu, neste lugar apareci verdadeiramente, e muitos o sabem. Um dia vireis aqui em 
muitos, para que se faça conhecer a história verdadeira, e dareis confirmações a 
quem já sabe. 
Esta é a misericórdia que o Céu dá a todos os Meus filhos, sobretudo à Igreja, mas 
se não acolherem esta misericórdia, também aqui acontecerá um castigo muito 
grande, para a conversão e para a salvação de muitas e muitas almas. 
No meio de vós está a presença das Minhas Filhas, Rosália e Pina Suriano, Elas já 
foram uma grande misericordia, mas não foram consideradas como Deus Pai 
Omnipotente desejava, e também elas darão grandes sinais da sua santidade 
através de vós. 
Muitos filhos Meus Me viram aqui, juntamente com Meu Filho Jesus, muitos viram 
também um Crucifixo. Não temais, seremos Nós a dar-vos confirmações de tudo 
isto. 
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O que Eu vos digo é muito grande, sede sempre mais responsáveis, agi sempre com 
amor, com humildade. Testemunhai sempre que no meio de vós está a Nossa 
presença, porque vós sois aqueles que Deus Pai Omnipotente escolheu, a fim de que 
esta grande verdade das Minhas Aparições neste lugar seja manifestada. 
Não tenhais medo, falai abertamente de tudo isto, porque muito em breve sereis 
confirmados e deverão acreditar neta grande verdade. Eu amo muito este lugar e 
desejo que muitos Meus filhos cheguem aqui, porque desejo dar muitos sinais da 
Minha presença, e isso acontecerá graças a vós. 
Eu já dei grandiosos sinais tangíveis, mas a Igreja com o seu poder afasto muitos 
Meus filhos. A Igreja não quer perder o poder e destroi os planos de salvação, e é 
por isso que será castigada. 
Por isso, Meus filhos, rezai e ajudai todas as almas que são enganadas, dai-lhes a paz 
que Meu Filho Jesus vos dá. Meu Filho Jesus também deu muitos sinais neste lugar, 
Ele apareceu junto comigo! Eu ainda vos falarei de tudo isto, sede forte, sede 
unidos. 
Como Eu vos disse, dei-vos a conhecer a verdade sobre a Minha Aparição neste lugar.  
Este lugar é muito conhecido, mas é pouco considrado; e quando vós fordes 
confirmados pela Santíssima Trindade, também este lugar será considerado, e 
muitos virão aqui e vós lhes direis a verdadeira história. 
A Minha Estátua foi descoberta aqui, nesta Gruta, e foi trazida para cá por São 
Miguel Arcanjo, Ele é o Protector da Minha Estátua. Eu apareci a muitos Meus 
filhos, simples, humildes, e ninguem lhes deu importância. Mas não tenhais medo, 
Deus Pai Omnipotente sabe sempre como fazer dar importância aos Seus planos de 
salvação. 
Hoje também estou aqui, graças à vossa perseverança, estou aqui para vos revelar ainda 
algumas coisas.  
Manifestei-Me por cinco vezes, porque este será um sinal para quem sabe, porque 
por cinco vezes foi encontrada aqui a Minha Estátua, nesta Gruta, e um dia se 
repetirá este prodígio e deverão acreditar que esta é a verdade. 
Muito em breve, vireis aqui com todo o Grupo, Eu vos esperarei. 
Obrigado, Meus filhos, amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Orgulhem-se da vossa escolha.  
Agora tenho de vos deixar. Dou-vos um beijo, vos abençoo a todos no nome da 
Santíssima Trindade: no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 


