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SÃO GABRIEL ARCANJO 
Irmãos e irmãs, sou Eu o Arcanjo Gabriel, desci com grande poder, junto com o 
General Miguel e o Arcanjo Rafael, junto com a Santíssima Trindade. Irmãos e 
irmãs, não tenhais medo, o mundo está enfrentando tudo o que vos foi profetizado, 
muitos não compreendem, que somente aproximando-se da oração podem esmagar o 
mal que se está enfuriando, por isso é necessária muita oração. 
Aqueles que querem governar o mundo procuram afastar as almas de Deus, não 
entenderam que Deus é o Mestre do mundo, não temam, o mundo precisa purificar-
se, as fraquezas são muitas. 
 

SÃO RAFAEL ARCANJO 
Irmãs irmãs, sou Eu o Arcanjo Rafael, não tenhais medo, esta é a vontade do Pai. 
Meus irmãos, minhas irmãs, Deus Pai Todo-Poderoso está esperando as vossas 
orações, não tardeis, o Pai é o único que pode proteger-vos a alma, Ele está sempre 
diante de cada um de vós, a oração é uma arma muito poderosa, mas muitos não o 
compreendem, dedicai a vossa vida à oração e nunca mais tereis medo. 
O mundo está em perigo, ninguém quer entender que o tempo se está esgotando, 
todo o tempo que resta oferecei-o ao Céu e sereis salvos. 
 

SÃO GABRIEL ARCANJO 
Irmãos e irmãs, a Igreja está em confusão, aqueles que a governam não estão 
compreendendo, em breve as suas mentiras serão desmascaradas, tudo o que foi 
profetizado no Terceiro Segredo de Fátima, está-se cumprindo. 
Irmãos e irmãs, testemunhem com a oração, muito em breve algumas cidades da 
Rússia se aproximarão completamente à fé Cristã, muitos se converterão, não 
temam, tudo isto acontecerá muito em breve. 
 

SÃO RAFAEL ARCANJO 
Irmãos e irmãs, estendam sempre a vossa mão para o Céu, para que o Pai vos ajude 
até mesmo nas provações mais difíceis, nunca estais sozinhos. 
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A Santíssima Trindade está dando fortes sinais ao mundo, para que possa 
arrepender-se, quem tiver perseverança na oração e na fé será protegido. Fortalecei-
vos irmãos e irmãs, O Pai sabe o que acontecerá ao mundo se ele se afastar d’Ele. 
Auxiliai sempre o vosso próximo, mostrei-lhe a salvação através da Palavra do 
Senhor, infelizmente a Igreja agora vive na desolação e muitos estão-no a entender, 
ajudai-os a reencontrar o caminho que leva ao Pai, louvai ao Senhor todos os dias e o 
vosso espírito verá a verdade, que é mantida escondida do mundo. 
 

SÃO GABRIEL ARCANJO 
Irmãos e irmãs, oferecei muitos sacrifícios, sofrei por amor de Jesus, Ele sofreu por 
amor do mundo, devolvam-no fazei-o vós também. 
Irmãos e irmãs, divulgai tudo o que a Santíssima Trindade revela neste lugar. 
Agora temos que ir, muito em breve voltaremos juntos com o General Miguel, para 
vos indicar como combater o mal e para dar-vos os ensinamentos divinos. 
Agora em nome da Santíssima Trindade, vos abençoamos, em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. 
 
 
 
 
 


