
 
 
 

 
MENSAGENS DO SÁBADO 28 DE OUTUBRO DE 2017 
"LOCA DO ANJO" LUGAR DA APARIÇÃO DO ANJO 

FÁTIMA (PORTUGAL) 
 
 

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 vossa Mãe, desci com grande poder juntamente com o Meu Filho Jesus e a Deus 
Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. 
Também os Arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael estão aqui no meio de vós, eles estão 
formando uma poderosa barreira ao redor de todos vós. Não tenhais medo minhas 
criancinhas, Eu vos amo e desejava tanto falar convosco a partir deste lugar, muito 
importante para os projetos que Deus Pai Omnipotente tem sobre a salvação das almas 
em todo o mundo, será conhecida a verdade sobre Fátima e sobre os meus segredos que eu 
revelei aos meus filhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, eles vos falarão de tudo aquilo que diz 
respeito ao futuro da humanidade, o futuro da Igreja. 
Hoje, dia muito especial, vão falar aqui neste lugar, os Arcanjos, Miguel e Gabriel, não temais 
e divulguem porque esta é a vossa missão, ide em frente sem medo, porque a Santíssima 
Trindade está convosco e em breve vos dará grandes confirmações, Fátima conhecer-vos-
á, muitos já vos conheceram. Ireis voltar aqui a Fátima na próxima Missão no mês de 
Maio. 
Amo-vos minhas criancinhas, estou a dar-vos a Minha presença, agora tenho de vos deixar, 
dou-vos um beijo e vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, meus filhos. 
 

SÃO MIGUEL ARCANJO 
Não tenham medo, sou Eu Miguel, o Arcanjo mais poderoso que está no céu e que está na 
terra, Eu sou o Príncipe da Milícia Celeste, estou na Presença de Deus o Altíssimo. Hoje é um 
dia especial, fomos enviados pelo Altíssimo no meio de vós, ajoelhai-vos todos, a divindade da 
Mãe Santíssima Maria está no meio de vós, venerai-A. 
Fátima é a habitação santa do Altíssimo, o mal não se pode aproximar a Minha presença é 
constante, Eu sou o Anjo da Paz, Aquele que protege esta Terra, Portugal, fui enviado 
pelo Altíssimo para Consagrar Fátima através dos três pastorinhos, Lúcia, Jacinta e 
Francisco, neste lugar Eu lhes dei o Santíssimo Corpo e o Preciosíssimo mais sangue do 
Redentor das almas do mundo inteiro. 
Não tenhais medo, estou-vos a dar a Minha presença com um peso na cabeça, é uma grande 
purificação para muitos de vós, a Misericórdia do Altíssimo permitiu-vos de estar aqui, neste 
dia que será lembrado para sempre. Rezemos juntos: Meu Deus, adoro-Vos, espero e amo-Vos. 
Peço-Vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não Vos amam.  
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SÃO GABRIEL ARCANJO 

Irmãos e irmãs, não tenham medo, sou Eu o Arcanjo Gabriel, Nós estamos aqui, guardamos 
este lugar, porque a partir daqui teve início a era da verdade, daqui Eu anunciei aos 
Pastorinhos que eles veriam a Santíssima Virgem Maria, daqui Eu anunciei coisas que se 
tornaram realidade. 
Fátima tem muito para anunciar ao mundo, aqui haverá grandes milagres de que o 
mundo falará, este lugar será exaltado. 
A Nossa presença é forte no meio de vós, estamos passando no meio de vós, em breve tereis 
grandes confirmações da Nossa presença aqui, muitos sentem, nunca tenhais medo. 
 

SÃO MIGUEL ARCANJO 
Irmãos, irmãs, no meio de vós também está o Arcanjo Rafael, está purificando as vossas 
mentes, um dia também Ele falará neste lugar. 
Eu vos amo, amo-vos, amo-vos, agora vos abençoaremos, no Nome do Altíssimo, em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. 


