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SÃO GABRIEL ARCANJO 
 
Irmãos e irmãs, não tenhais medo, sou Eu o Arcanjo Gabriel, o Pai Celeste enviou-Me 
aqui no meio de vós, hoje a Santíssima Trindade desceu com grande poder e está tocando 
muitos corações. Irmãos e irmãs, no mundo há tantas almas que precisam de muitas 
orações, porque elas são constantemente atacadas pelo mal, que queria apoderar-se de 
todas elas, por isso é necessário rezar constantemente, vocês que conhecem a verdade 
divulgai-a, porque neste mundo muitos queriam de impedir as verdades do Céu. 
Irmãos e irmãs, não temais, porque o mundo terá muito que sofrer, os poderosos do 
mundo queriam administrar as obras do Pai Celeste, gostariam de mudar as leis 
sagradas, mas não conseguirão, muito em breve haverá grandes tribulações nos 
pontos de poder, muitos serão salvos, porque a misericórdia do Pai Celeste é imensa.  
A Santíssima Virgem Maria está ajudando muitas almas no mundo, com Seu grande 
amor, Ela intercede por todos os seus filhos, embora muitos a ofendam. Irmãos e irmãs, 
deem muito, porque muito em breve a Santíssima Trindade irá dar grandes alegrias, 
grandes serão os milagres que a Santíssima Trindade realizará neste lugar. 
Muitos não entendem o poder da Santíssima Trindade, em breve o compreenderão. logo 
entenderão. Irmãos e irmãs, o Pai Celeste está enviando os Anjos no mundo, para que eles 
possam ajudar muitas almas. 
Irmãos e irmãs, não tenham medo, a presença da Santíssima Trindade entre vocês é 
muito forte, testemunhai isso, porque graças ao vosso testemunho muitos serão 
convertidos. 
Irmãos e irmãs, amo-vos, muito em breve vos anunciarei grandes mudanças que 
haverá no mundo, agora Eu tenho que ir, voltarei junto com o General Miguel e o 
Arcanjo Rafael, para vos dar uma grande mensagem. 
A Santíssima Trindade abençoa-vos a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 
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