
  

Mensagem de 25 de agosto de 2016 
 

"Queridos filhos, hoje desejo partilhar com 
vocês a alegria celestial. Vocês, filhinhos, abram 
as portas do seu coração para que, em seu 
coração cresça a esperança, a paz e o amor que 
somente Deus lhes dá. Filhinhos, vocês estão 
demasiadamente apegados à terra e às coisas 
da terra. Por isso, que satanás os agita como o 
vento faz com as ondas do mar. Portanto, que o 
elo de sua vida seja a oração com o coração e a 
adoração ao meu filho Jesus. Entreguem a ele o 
seu futuro para que possam, Nele, ser aos 
outros alegria e exemplo com sua vida. 
Obrigada por terem atendido ao meu 
chamado." 
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