
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DE DOMINGO 6 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Primeiro domingo do mês - facebook ao vivo) 

ITÁLIA 
 

 
SÃO MIGUEL ARCANJO 

 
Não tenhais medo, sou Miguel, o general do exército Divino, Sentinela da Virgem Maria, 
Aquela que deu à luz a Palavra, eu desci com poder, juntamente com os Arcanjos Gabriel e 
Rafael, os Anjos estão sobre vós. A mão do Altíssimo enviou-Me no meio de vós, para indicar 
o caminho a seguir neste mundo de trevas, satanás quer fazer esquecer ao mundo o dia mais 
importante da história humana desde a criação, o nascimento do Messias, o Redentor do 
Homem, mas o Altíssimo não o permitirá, Nós Anjos do Céu daremos a Nossa presença a todos 
os homens de boa vontade, em todas as casas onde se faz a vontade do Altíssimo, na noite da 
espera, pegai cada um numa vela acesa e esperai o nascimento de Jesus, reunidos em oração 
diante de vós tereis o pão e o vinho, parti o pão em memória do vosso Messias, nas vossas 
casas com a vossa família recordareis a Sagrada Familia no amor de Deus, o mundo não se 
recorda do sabor, a alegria do amor, os sofrimentos não são suficientes, demasiadas almas 
perderam-se pelo pecado, os responsáveis pagarão, o que estais vivendo não é nada, coisas 
muito maiores viverão muitos povos. La China, a India, serão atingidos por grandes 
epidemias, porque não reconhecem a importância da vida, o maior presente do Nosso 
Criador, a Itália será libertada da opressão pela vontade do Altíssimo, o Espírito Santo 
dará a liberdade nos corações daqueles que estão sofrendo. Rezem irmãos, rezem irmãs, a 
dor, o sofrimento aproxima-vos do Altíssimo, a Mãe Maria Santíssima converterá muitos 
corações afastados do Seu filho Jesus, mas aqueles mais duros enfrentarão muitos 
sofrimentos, para que possam mudar de vida. Não tenhais medo, porque a igreja sois vós 
que rezais, que viveis a palavra de Cristo, quem se esconde atrás das instituições não vos 
representa, o mundo entendeu isso, os poderosos compreenderam-no e agora procuram 
aprovações indo contra a lei de Deus, nenhuma misericórdia para eles, não temais, o 
julgamento virá para eles também. Irmãos, irmãs, a Nossa presença está sobre vós, esta paz, 
este amor que vocês sentem somos Nós Anjos, rezem com o coração, isso é o que o Altíssimo 
vos pede, os dons, os sinais, realiza-os o Espírito Santo, sejam fortes para com aqueles que são 
fracos, não sabem a quem ouvir, o que seguir, o Altíssimo escolherá quem irá guiar o Seu povo, 
sejam eles um consagrado ou não. Irmãos, irmãs, os filhos da luz brilharão no mundo, 
combaterão juntos contra as trevas de satanás e seus sequazes. Hoje a Minha missão chegou ao 
fim, mas a Nossa presença permanecerá no meio de vós, desejo abençoar a vós todos e as 
vossas casas, inclinai a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
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