
 
 
          

 
 

MENSAGENS DE AGOSTO 2013  
(RESUMO DAS SETE MENSAGENS RECEBIDAS NOS DIAS 

18-19-20-28-29 Agosto 2013) 
DIANTE DA GRUTA ONDE SE SITUA O SANTUÁRIO DE 
"MARIA SANTÍSSIMA DA PONTE" - PARTINICO (PA) 

 
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. Desci com grande poder, junto a Meu Filho Jesus e a Deus 
Pai Todo-Poderoso. A Santíssima Trindade está aqui, no meio de vós. 
Minhas crianças, meus amados filhinhos, Eu vos amo imensamente, estava à vossa espera 
aqui neste lugar (Gruta do Santuário Maria Santíssima da Ponte) onde há sempre a Minha 
presença. Gosto muito de vos ouvir a rezar com todo o coração, rezai assim todos os dias 
para que a oração seja o vosso pão quotidiano, para que possais alimentar o vosso espírito 
muito fraco. As tentações que o mundo vos oferece são muitas, mas se invocardes a 
Santíssima Trindade estareis prontos para repelir qualquer tentação. 
Queridos filhos, a Minha presença está sobre vós, muitos sentis uma emoção, Eu 
estou tocando em vós, estou a acariciar-vos e quem for perseverante terá grandes 
alegrias, aqui neste lugar, onde muito em breve haverão grandes surpresas, grandes 
novidades. Acreditai, Meus filhos, estais assistindo às maravilhas que o Céu dá, o vosso 
coração sente que tudo isto é verdade . 
A partir deste lugar darei grandes mensagens para o mundo, grandes profecias que 
acontecerão muito em breve, continuai a vir aqui porque todos vocês estão aqui por 
Minha vontade. 
Muito, muito, muito em breve, o mundo inteiro conhecerá este lugar porque Eu 
juntamente com o Meu Filho Jesus daremos grandes sinais tangíveis, grandes curas 
acontecerão, haverá grandes conversões e vós que perseverais sereis testemunhas 
destas coisas. 
Hoje é um dia muito especial, a Santíssima Trindade deseja dar-vos esta surpresa, a 
Manifestação de Meu filho Miguel, o Arcanjo , acreditai, Meus filhos, é tudo verdade ! 
As Aparições que aconteceram neste lugar não foram reconhecidas, mas um dia tudo 
vai ser confirmado. 
Eu vos amo, Meus filhos! Perseverai, perseverai, perseverai e tereis grandes alegrias, 
Eu vos chamarei para falar em vossos corações, para vos consolar. 
 

SÃO MIGUEL ARCANJO 
Irmãos, irmãs, sou Miguel, o Arcanjo , mais poderoso que está no Céu e na terra. Desci 
com grande poder, juntamente com a Mãe Maria Santíssima, a Santíssima Trindade 
está aqui, no meio de vós. 
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Irmãos, irmãs, o mundo está em sério perigo! Satanás está a escravizar a 
humanidade, por isso Deus Pai Todo-Poderoso está enviando os Seus Anjos para 
purificar a terra com grandes sofrimentos, tudo isto deve ser entendido no espírito, 
portanto perseverai vindo aqui para rezar à Mãe Maria Santíssima, Ela vos ajudará 
junto com o Nosso Irmão Jesus, o Nosso Redentor, que venceu a morte e o pecado. 
 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
Minhas criancinhas, meus adorados filhinhos, sou Eu própria, vossa Mãe que tanto vos 
ama, estáveís esperando a Minha Manifestação e Eu desejei dar-vos a Minha presença, o 
Meu amor, o amor que o mundo não entende. 
Alguns estão aqui por curiosidade, nem todos acreditam naquilo que estais vivendo neste 
momento, tereis fortes dúvidas e Eu para demostrar que vos amo quero dar-vos grandes 
sinais da Minha presença, mas é preciso perseverar para vir aqui todos os dias. 
Domingo Eu darei aqui, neste lugar, escolhido pela Santíssima Trindade, uma grande 
mensagem para o mundo inteiro que será confirmada num curto espaço de tempo, 
essa mensagem será acompanhada por grandes sinais que Eu vos darei. 
Meus filhos, Minhas criancinhas, Eu vos amo tanto, estou passando no meio de vós, estou 
dando a Minha presença com o Meu perfume. Confirmem com uma salva de palmas!  
(Muitos dos presentes na Manifestação confirmaram com palmas). 
Agradeço-vos Meus filhos, pela vossa perseverança, a Minha presença neste lugar 
sempre será mais forte, Eu darei sinais tangíveis a todos aqueles que vierem aqui 
para rezar com fé, aqui Eu apareci realmente e deixei a marca do Meu Pé e desejo 
que todos coloqueis ali os vossos pés para rezar, quem acreditar em tudo isto terá a 
graça que Me pede. Vós sereis as primeiras testemunhas, mas um dia serão em 
muitos a vir aqui para que tudo se cumpra. 
Nem todos acreditam naquilo a que estais assistindo, mas Eu tenho-vos chamado 
aqui, porque também vós sereis testemunhas deste grande dia, todos aqueles que 
perseverarem terão imensas alegrias porque muito em breve Eu darei grandes 
confirmações neste lugar escolhidos pela Santíssima Trindade. 
Meus filhos, estou ouvindo vossas orações, muitos de vós estais doentes e Me estais a 
pedir ajuda, alguns serão atendidos e dareis o vosso testemunho, a outros convido à 
perseverança para serem curados, porque esta Gruta acolhe todos os Meus filhos que 
precisam da Minha ajuda, da Minha intercessão. 
Meus filhos, rezem em vossos corações porque o Meu Filho João Batista vai falar com 
alguns de vós. 
Agora eu tenho de vos deixar, mas em breve, muito em breve, voltarei a dar-vos 
grandes alegrias. Dou-vos um beijo, e vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Shalom! Paz, Meus filhos. 
 

SÃO JOÃO BATISTA 
Irmãos, irmãs, sou Eu, João o Batista, Aquele que batizou Jesus, o Filho de Deus. Desci 
com grande poder por vontade de Deus Pai Omnipotente, a Santíssima Trindade está 
aqui, no meio de vós. A presença Divina está aqui, e todos vocês são testemunhas disso. 
Para alguns de vós, a partir deste dia a vida vai mudar completamente, mas tereis de 
perseverar sempre em vir aqui, neste Santo Lugar escolhido pela Santíssima 
Trindade. 


