
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DO DOMINGO 5 DE JULHO DE 2020 
(Primeiro domingo do mês - facebook em direto) 

ITALIA 
 

 
SÃO MIGUEL ARCANJO 

 
Não tenhais medo, sou Eu, Miguel o Arcanjo mais poderoso que está no Céu e na 
terra, Eu sou o Príncipe da Milícia Celeste, General do exército Divino, desci com 
grande poder, junto com os Arcanjos Gabriel e Rafael, a Santíssima Trindade está 
no meio de vós. 
A divindade do Espírito Santo está sempre entre vós, quando rezais, os Anjos 
ouvem os vossos pedidos e apresentam-nos ao Pai. Irmãos, irmãs, chegou a hora, as 
grandes mudanças já chegaram há muito tempo, a igreja escolheu o poder, satanás 
iludiu aqueles que governam o Vaticano, mas ainda não perceberam a traição 
cometida aos olhos do Altíssimo, eles não se aperceberam que também perderam o 
poder que escolheram, o mundo já não escuta mais o Vaticano. 
A fome continuará a afetar a África, muitas epidemias atingirão cidades 
corrompidas pelo pecado, alguns homens de poder estão lutando, para fazer 
cumprir a lei de Deus, mas são combatidos por aqueles que adoram o mal, o 
povo de Deus está confuso, não sabe, não entende a quem ouvir, mas o Altíssimo 
reservou o dom da fé, que se manifestará através de grandes prodígios e 
maravilhas, que se realizarão por homens que fazem Sua vontade. A luz do 
Altíssimo extinguirá as trevas de satanás, não temais irmãos e irmãs, porque 
quem tem fé nada deve temer, a Mãe Santíssima Maria vos mostrará o caminho 
da luz. Rezem, rezem, rezem, este é o tempo da oração, muitos eventos naturais 
afetarão a Ásia, porque não querem aceitar a lei de Deus, muitas almas 
inocentes serão conduzidas ao Paraíso. 
Amo-vos irmãos e irmãs, hoje a Minha missão chegou ao fim, desejo abençoar todas 
as vossas casas, em nome da Santíssima Trindade, no nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 
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