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SÃO RAFAEL ARCANJO 
 
Irmãos, irmãs, sou o Arcanjo Rafael, juntamente comigo desceram com grande poder, o 
General Miguel e o Arcanjo Gabriel, estão aqui, estão a formar uma barreira em torno de 
todos aqueles que estão a rezar neste momento, pedi-Lhes a protecção contra as tentações que 
giram à volta do vosso coração.  
Irmãos, irmãs, estou aqui hoje para falar ao mundo, para o convidar a seguir o que Deus Pai 
Todo-Poderoso escreveu, o mundo já não dá importância ao que vem do Céu, pois está cego, 
cegado por aqueles que sonham com um mundo escravo, aqueles que guiam os filhos de Deus 
contra Ele serão julgados, já perderam a sua própria alma e não se apercebem, estas pessoas já 
não existem aos olhos do Pai, não há nada que não tenha sido criado por Deus. 
Irmãos, irmãs, Eu convido-vos hoje a seguir o que a vossa alma deseja, e convido-vos a abrir os 
olhos, pois o Senhor estende-vos a mão a cada momento, para vos ajudar a compreender o que 
foi escrito para vós, não ignoreis, pois o coração não mente, dai amor ao vosso próximo, bom 
ou mau, o vosso corpo não se alegrará, mas o vosso coração sim, abri-o e deixai entrar o amor 
que o Senhor procura dar-vos todos os dias, para vos ajudar. A Santíssima Virgem Maria ama 
todos os seus filhos da mesma maneira, e chora lágrimas de sangue, por aqueles que não são 
culpados de terem sido enganados, de terem sido cegados, Ela dá sinais do Seu amor todos os 
dias, Ela é a vossa Mãe, amai-A, porque Ela ama-vos incondicionalmente. Rezai por Fátima, 
haverá muitas revelações que foram mantidas escondidas, o mundo não está pronto para 
o que terá de acontecer, para o que foi planeado pelo Altíssimo, ajudai o vosso próximo a 
compreender que já não há mais tempo, o Altíssimo está operando à já algum tempo, os 
Pastorinhos darão sinais extraordinários em Fátima, Eles viram-Me, mas nunca souberam 
quem Eu realmente era, Eu ajudei-os, protegi-os, pois esta era a Minha tarefa. Durante todo o 
tempo das suas vidas tentaram enganá-los, silenciá-los, mas não conseguiram, ninguém pode 
vencer contra Deus. 
A igreja está a estremecer, sabe que o seu tempo se esgotou, tenta tomá-lo, mas não o tem, 
muitos já se aperceberam disso. 
Irmãos e irmãs, peço-vos mais uma vez que rezeis pelo mundo, para que possa regressar ao Pai, 
para que se arrependa, eu juntamente com o General Miguel e o Arcanjo Gabriel, damos 
sinais poderosos em todo o mundo, invocai-nos sempre e o mal não vos poderá fazer nada. 
Irmãos, irmãs, agora devo ir, mas voltarei porque precisais da palavra que chega do Céu, 
abençoo as vossas famílias, os vossos lares, tudo o que amais, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Ámen.	
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