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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. 
Minhas criancinhas, filhinhos adorados, Eu vos amo imensamente! A Santíssima 
Trindade quis-vos aqui, todos, porque sois vós aqueles que dareis a conhecer a 
verdade sobre as Minhas Aparições neste lugar (Gruta do Santuário Maria 
Santíssima da Ponte). Não tenhais medo, seremos Nós a guiar-vos, superai todas as 
provas porque a responsabilidade é grande! 
Eu adoro muito falar neste lugar, onde permaneceu tudo como era, ainda que 
tenham levado daqui a Minha Estátua, mas um dia Ela voltará aqui, e todos 
aqueles que não acreditam nesta verdade, acreditarão! 
Neste lugar, muito em breve, vos darei uma grande mensagem para divulgar em todo 
o mundo, e é por isso que estais aqui, tereis grandes confirmações, grandes alegrias! 
Continuai assim, Meus filhos, porque Eu estou convosco. 
Todos vós estais cumprindo a vontade de Meu Filho Jesus, Ele está feliz por tudo 
isto, neste lugar escolhido pela Santíssima Trindade tem sempre a Sua presença, 
Ele junto a Mim fará grandes milagres, curas, isto graças à vossa perseverança. 
Muitos acreditam na Minha presença aqui, mas não tem provas para o demonstrar, e é 
por isso que brevemente todo o Grupo virá aqui, e Eu darei sinais, darei grandes 
mensagens para divulgar no mundo inteiro, compreendereis sempre mais. 
Hoje é um dia muito especial, é o mesmo dia em que encontraram a Minha 
Estátua aqui pela última vez, nesse dia muitos Meus filhos assistiram a grandes 
maravilhas, apareceu Meu Filho Jesus para convidar a todos ao sacrifício, à 
conversão, a Igreja não quis crer e divulgou a lenda. Compreendeis, Meus filhos, 
vos falarei ainda de tudo isto. 
Para Mim é sempre uma grande alegria falar convosco neste lugar que Eu tanto amo 
porque as Minhas Aparições que dei aqui, fazem parte do grande projeto de salvação. 
A partir deste lugar desejo convidar a humanidade à conversão, aqui darei uma 
grande mensagem para divulgar em todo o mundo, isto acontecerá domingo, e vos 
darei grandes sinais da Minha presença. Rezai sempre com o coração, porque a 
oração prepara e fortifica o vosso Espírito para tudo isto. 

MENSAGENS DADAS ATRAVÉS DO 
GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE  

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

  



Desejo revelar-vos ainda uma coisa, a Minha Estátua foi encontrada aqui, onde 
se encontra neste momento o Meu Instrumento, aqui Eu apoiei os Meus pés 
também sobre isto tereis muitas confirmações. 
Minhas criancinhas, Meus adorados filhinhos, sou mesmo Eu, a vossa Mãe. Amo-
vos! Amo-vos! Amo-vos! Agradeço-vos pelas vossas orações, subiram diretamente 
ao Céu. 
Eu quis que estivésseis aqui porque desejava falar-vos, neste lugar está sempre a 
Minha presença e desejo muito faze-lo saber a todo o mundo através de vós. Superai 
os obstáculos, superai as provas, tende fé e Meu Filho Jesus atenderá os vossos 
pedidos. 
Meus filhos, a Minha presença está sobre todos vós, Eu vos estou envolvendo no 
Meu Manto Materno, e se superardes os obstáculos sereis portadores desta grande 
verdade: as Minhas Aparições neste lugar. 
Alguns de vós sentem a Minha presença com uma forte emoção, com arrepios, estes 
são os sinais que vos estou a dar a fim de que possais acreditar e que possais 
perseverar a acreditar. 
Amo-vos! Meu Filho Jesus está junto a cada um de vós, a Sua mão poderosa 
acaricia-vos, amai-O sempre. 
Muitos de vós estavam à espera da Minha Manifestação e Eu estou aqui porque vos 
amo e desejo dar-vos grandes alegrias, desejo dar-vos o Meu amor. 
Meus filhos, rezai sempre assim, com todo o coração, porque estas são as orações que 
chegam directamente ao Céu. Meu Filho Miguel, o Arcanjo  mais poderoso que está 
no Céu e na terra, está aqui, no meio de vós, Ele protege este lugar que Eu tanto amo, 
o mal aqui não se pode aproximar, por isso Eu vos convido a vir aqui, para oferecer 
as vossas orações à Santíssima Trindade. 
Minhas criancinhas, cada um de vós é querido a Mim, Eu escutei os vossos pedidos e 
desejo muito atende-los, desejo dar-vos uma confirmação da Minha presença, desejo 
chamar alguns de vós. (Nossa Senhora chama alguns Seus filhos para dar o seu 
testemunho). Meus filhos, os vossos corações batem com força, não temais, Eu estou 
a dar-vos o Meu Amor Materno. 
Meus filhos, Minhas criancinhas, nunca vos deixeis confundir. Rezai, rezai, 
rezai! Fortificai-vos com a oração incessante, quem o faz, se tornará grande 
testemunha de tudo o que acontecerá neste lugar que muito em breve será 
reconhecido em todo o mundo.  
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Alguns de vós sentis ainda muito forte a Minha 
presença, com arrepios, sentis um peso na vossa cabeça e a mão poderosa de Meu 
Filho Jesus. 
Agora Eu tenho de vos deixar. Dou-vos um beijo, abençoo-vos a todos, no nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Shalom! Paz, Meus filhos. 


