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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 a vossa Mãe, desci com grande poder juntamente com Meu Filho Jesus e 

Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está no meio de vós. 

Louvai, agradecei, amai a Deus Pai Todo-Poderoso, Ele vosso Criador, todos vós seus 

filhos, respeitai-O da Sua vontade, da Sua Santa Lei que Ele vos deu, para que possais 

enfrentar o mundo, amai a Deus Pai Todo-Poderoso e não o mundo que vos lisonjeia, que 

vos envolve em pecado, para que possais perder as vossas almas. 

Meus filhos, amo-vos imensamente e desejo conduzir-vos pelo caminho justo, mostrando-

vos o caminho certo que é o da oração, muitos de vós já o sabem mas sois impedidos pelo 

mundo, pedi a ajuda da Santíssima Trindade que nunca deixará de vos ajudar. Acendam a 

luz da oração nas vossas casas, rezando, a vossa fé aumentará, especialmente nos 

tempos de trevas, nos tempos em que haverá muita confusão no mundo, a religião 

Cristã será sempre cada vez mais atacada, porque os escândalos que acontecerão serão 

grandes, muitas outras religiões tomarão o controlo, restarão poucos de vós para 

acreditar, mas sereis a força para todos aqueles que depois se arrependerão. 

À cabeça da Igreja já não haverá homens iluminados pelo Espírito Santo, isto faz parte 

do Terceiro Segredo de Fátima, é por isso que nunca vo-lo revelaram, a sede de poder 

corrompeu a maioria dos líderes da própria Igreja, muitos governantes neste mundo 

são corruptos e deixam-se conduzir pelo mal, aprovando leis contra a vontade de Deus 

Pai Todo-Poderoso, criando um futuro sem salvação.  

Meus filhos, Meu Filho Jesus em breve, muito em breve dará grandes sinais em todo o 

mundo, a Sua morte e ressurreição será o triunfo da verdade, por isso meus filhos 

fiquem do Seu lado e sigam-No com honra. 

Amo-vos, meus filhos, não tenham medo quando grandes castigos ocorrerem, a terra 

tremerá muito fortemente, causando danos irreparáveis, coisas que não foram 

previstas, nem pela ciência nem pelos estudiosos. Leiam a Palavra que vem do Céu, aí 

encontrareis o futuro da humanidade. 

Meus filhos, amo-vos imensamente, ponde a vossa mão no coração e falai com o meu Filho 

Jesus, em breve aqueles que rezarem com o coração ouvirão a Sua voz, pois Ele deseja 
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responder-vos, no momento em que o fizer, o vosso coração baterá muito forte, amai-O, Ele 

vive em vós. 

Meus filhos, agora devo deixar-vos, dou-vos um beijo e abençoo-vos a todos, em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Shalom! Paz, meus filhos. 
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