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SÃO MIGUEL ARCANJO 
 

Irmãos, irmãs, Sou Eu, Miguel, o Arcanjo mais poderoso que está no Céu e na terra. 
Desci com grande poder juntamente à Mãe Santíssima Maria, Mãe do mundo 
inteiro que tanto vos ama, no meio de vós está a Santíssima Trindade, honrai-A!  
Desci para dar uma mensagem ao mundo inteiro, neste lugar (Oliveto Citra) a 
Santíssima Trindade está prestes a manifestar-Se com grande poder, convido-
vos a perseverar a vir aqui, a dar as orações à Mãe Maria Santíssima. 
Deus Pai Omnipotente deseja formar a Igreja Santa, por meio de vós que rezais e a 
amais Santíssima Trindade, para a Igreja velha não há mais tempo, a misericórdia 
de Nosso Irmão Jesus terminou e será destruída.  
Irmãos, irmãs, muito em breve, haverá grandes sinais no Céu e na terra, e 
muitos de vocês mudarão a vossa vida, embora agora não acrediteis, mas em 
breve isto vai mudar. O Mal está para ser derrotado definitivamente e por isso 
haverá uma obra de grande purificação em todo o mundo, guiada por Deus Pai 
Omnipotente.  
Tudo isto está muito próximo, mas não tenhais medo, invocai-Me e estarei perto de 
vós e vos ajudarei a superar estes momentos, invocai a Mãe Maria Santíssima e 
pedi-Lhe com todo o vosso coração, pedi a Nosso Irmão Jesus, o Nosso Salvador, 
Aquele que deu a vida por cada um de nós, quando rezardes com o vosso coração, 
não podemos deixar de vos ajudar.  
Irmãos, irmãs, agora tenho de vos deixar, mas estou sempre aqui, invocai-Me nas 
tentações e o Mal desaparecerá. Agora eu vos abençoo, em nome da Santíssima 
Trindade: no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
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