
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DE DOMINGO 2 DE MAIO DE 2021 
(Primeiro Domingo do mês - facebook ao vivo) 

ITÁLIA 
 
 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
 
Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou Aquela que deu à luz o Verbo, Eu 
sou a Mãe de Jesus e a vossa Mãe, desci com grande poder, juntamente com o Meu 
Filho Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está no meio de vós.  
A presença dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael está no meio de vós, em todos os 
lugares onde se reza, eles põem ordem onde há confusão, nas mentes, nos corações, nos 
lares, nas igrejas, em todos os lugares, especialmente onde está o poder, muitos são 
incapazes de levar a cabo projectos para fazer tanto mal, porque são refreados pela 
divindade dos Arcanjos enviados por Deus, o Pai Todo-Poderoso. Fátima é um 
projecto constituído para a salvação das almas, aqueles que acreditam em Fátima 
fazem parte deste projecto, os Pastorinhos serão cada vez mais reconhecidos, 
porque este projecto vai em frente mesmo que seja muito obstaculizado, as 
crianças de Fátima revelarão muito em breve os segredos que Eu lhes dei, Elas 
foram guiadas pelos Arcanjos, em breve conhecereis completa e claramente o 
projecto de Fátima que envolve todos, bons e maus. 
Amo-vos Meus filhos, o Arcanjo Rafael está prestes a falar-vos, desejo dar-vos hoje 
um presente, abençoo os vossos terços, erguei-os para o Céu, com as vossas próprias 
mãos fazei o sinal da Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei as 
vossas orações todos os dias, o mal se afastará quando rezardes com o coração. 
Agora tenho de vos deixar, dou-vos um beijo Meus filhos, abençoo-vos a todos, em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, meus filhos. 
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