
 

 

 

 

 

MENSAGEM DE DOMINGO 7 DE FEVEREIRO DE 2021 

(Primeiro Domingo do mês - facebook ao vivo) 
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SÃO JOÃO BAPTISTA 

 

Irmãos, irmãs, Eu sou João Baptista, Eu sou Aquele que batizou Jesus o Filho de 

Deus, Eu sou Aquele que Lhe preparou o caminho para a Sua vinda a este mundo. 

Desci com grande poder, juntamente com e pela vontade da Santíssima Trindade. 

Hoje é um dia muito especial, desejo falar ao mundo inteiro, desejo falar ao povo de 

Deus que deseja ouvir a voz do Pai, Eu falo em Nome de Deus, a Minha vida é de 

Deus, tudo é de Deus, Ele é Criador, Nós somos criaturas. A humanidade deve 

compreender tudo isto, ser humilde e rebaixar-se perante o Criador, aqueles que têm 

poder neste mundo perderam o rumo certo, permitindo leis que são contrárias à 

divindade, ofendendo o coração de Deus. Muitas almas inocentes e devotas estão a 

sofrer por causa destas abominações, dirijo-me a vós almas piedosas, a Santíssima 

Trindade ama-vos, está sempre perto de vós e pede-vos que sejais sempre fortes, que 

tenhais sempre os olhos postos na Lei Sagrada, só assim nunca sereis confundidos 

por tudo o que está a acontecer no mundo. Ao longo dos séculos, a palavra de Deus 

tem sido sempre clara, simples, pura, compreensível, mas nos últimos tempos os 

homens que viraram as costas a Deus querem torná-la complicada, impercetível, 

Deus Pai Todo-Poderoso está muito zangado, porque Ele ama, ama, ama a Sua 

criação, Ele vê tudo e nunca mais permitirá que a Sua palavra seja confusa, a Sua 

misericórdia está prestes a acabar e quem quer que tenha desobedecido 

deliberadamente, dar-Lhe-á contas. O amor, a paz, a verdade, Deus deu-os a cada 

uma das Suas criaturas, ninguém os pode gerir, compreendam bem as Minhas 

palavras, porque depois será tarde. 

Amo-vos imensamente, e peço-vos que nunca percam a fé, rezem, rezem com todo o 

vosso coração e a Santíssima Virgem Maria enxugará cada lágrima dos vossos 

olhos. Muito em breve haverá grandes mudanças em todo o mundo, sede fortes 

povo de Deus, colocai sempre em prática os ensinamentos da Santíssima Virgem 

Maria, Ela guiar-vos-á até ao Meu irmão Jesus que é a vossa salvação. Não 

temais, estão para chegar grandes confirmações, irmãos e irmãs, cuidem sempre 

das vossas almas com orações e sacrifícios. 

Amo-vos, amo-vos, amo-vos, desejo sempre ajudar-vos, agora Eu devo deixar-vos, 

mas o Meu Espírito está convosco, nunca tenhais medo e gritai a verdade, tende o 

temor de Deus no vosso coração, este é um grande dom que nunca vos fará errar o 

caminho. Agora abençoo-vos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo.  
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