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SÃO MIGUEL ARCANJO 
 

Irmãos, irmãs, não tenham medo, sou Eu Miguel, o Arcanjo mais poderoso que está no 
Céu e na terra, sou Eu, o General Ungido por Deus do Exército Divino, Sentinela da 
Santíssima Mãe, Maria, Essência do Amor por todas as criaturas do universo. 
Hoje é um grande dia, a Mão poderosa do Altíssimo Me enviou aqui no meio de vós, 
para que Eu vos possa dar ensinamentos muito grandes, para que todos possam lutar 
contra o inimigo de Deus. 
O amor de Deus vive nos corações de todas as suas criaturas, mas as suas criaturas 
mancham o Seu amor com o pecado, desprezam a Sua graça e dão prioridade para os 
pensamentos da mente que satanás sugere, para que as pobres almas sejam destruídas 
pela iniquidade de Nosso inimigo, entendei tudo com o coração aberto para o amor de 
Cristo, que opera através de todos aqueles que Lho permitem, para que possais ser os 
soldados do Nosso Rei dos Reis, Aquele que venceu a morte e o pecado, trabalhai na 
Sua presença, para que sejais luz neste mundo de trevas. 
O ímpio príncipe deste mundo, será destruído pela Mão poderosa do Amor Divino, 
o Nosso Supremo, Aquele que criou o princípio e o fim, temei-o, obedecei-o, de 
modo que na vossa vida possais colocar a Sua Santa Lei em primeiro lugar! 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, estou convosco o tempo todo, invocai-me de todo o vosso 
coração, para que Eu possa intervir para destruir a sua obra, que dá iniquidade nas 
vossas vidas. 
Irmãos e irmãs, não duvideis de tudo isto, porque esta é a obra do Pai, o Altíssimo, e 
tudo o que Ele faz é para o bem da humanidade. Persevere em vir neste lugar, porque 
muito em breve haverá grandes prodígios, para confirmar que neste Grupo atua 
somente na Mão do Altíssimo. 
Agora Eu tenho de vos deixar, Minha missiva está terminado, mas muito, muito 
em breve vou-Me manifestar mais uma vez com grande poder, para vos preparar 
para as grandes mudanças que haverá no mundo todo. Grandes sofrimentos a 
humanidade está atraindo para si, tudo isso será para a salvação de suas almas. 
Eu vos amo irmãos, eu vos amo irmãs, invocai-me em cada instante, para que Eu vos 
possa defender dos ataques do inimigo de Deus e Nosso. 
Inclinai a cabeça para a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
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