
 
 
 
 

 
MENSAGEM DE DOMINGO 6 DE JUNHO DE 2021 

(Primeiro Domingo do mês - facebook ao vivo) 
(Dia de Corpus Christi) 

ITÁLIA 
 
 

JESUS 
 
Irmãos e irmãs, Eu sou o vosso irmão Jesus, Aquele que venceu a morte e o pecado, eu sou o 
vosso Salvador, Aquele que vos redimiu, eu sou o Rei dos Reis. 
Irmãos e irmãs, a Santíssima Trindade está no meio de vós, estais a sentir a Nossa presença com 
grande poder. Hoje é um dia especial, hoje quero que cada um de vós prove o Meu Corpo e o Meu 
Sangue oferecido como sacrifício por toda a humanidade, mas nem todos acreditam na Minha 
Redenção, nem todos acreditam que através da Cruz reconciliei a humanidade com Deus Pai 
Omnipotente, nessa Cruz salvei a humanidade, ainda hoje Me perseguem, ainda hoje Judas está 
pronto para Me trair novamente, porque a humanidade está confusa, a humanidade é tentada 
por satanás a seguir este mundo perverso, que muito em breve, muito em breve, muito em 
breve será purificado. Muitas almas inocentes sofrem por causa da tirania de satanás, que 
conduz os poderosos do mundo a cometer abominações contra a humanidade, satanás não 
conseguirá escravizar a humanidade como ele quer, Satanás está a usar todos os seus 
artifícios para levar a humanidade para o inferno. Irmãos e irmãs, rezem pela igreja, satanás 
apoderou-se do trono de Pedro, muitas pessoas consagradas estão a tomar o caminho da 
perdição, muitos consagrados estão a sofrer, estão a rezar, estão a implorar-me, para que em 
breve eu possa intervir. Convido-vos a todos a rezar, para que eu possa em breve intervir 
pelo grande discernimento que já está a ter lugar. 
Irmãos e irmãs, os tempos da grande tribulação estão cada vez mais próximos, é por isso que 
convido todos a responderem ao apelo do Céu, a serem verdadeiros Cristãos, testemunhando-
o, se necessário, também com a vossa vida. Sejam testemunhas santas, a santidade pertence ao 
Céu e todos aqueles que entram nele devem ser Santos. 
Irmãos e irmãs, convido-vos a estarem prontos, porque tudo está prestes a mudar no mundo, 
a Santíssima Trindade operará grandes portentos em todo o mundo, para ajudar as almas 
que são escravas do pecado, para libertar as almas que são escravas e que desconhecem a sua 
escravidão, o Pai Celeste deu para a salvação da humanidade a Santa Lei, os 10 Mandamentos, 
estes devem ser observados, porque muitas leis que não vêm do Céu, lançam na confusão a 
humanidade que o Pai Celeste criou. 
Irmãos e irmãs, eu amo-vos, amo-vos, amo-vos, sejam perseverantes em dar testemunho da 
verdade e não temais, nunca tenhais medo, mas apenas tende fé, tanta fé, pois Nós estamos 
convosco. 
Irmãos e irmãs, agora tenho de deixar-vos, mas muito, muito em breve voltarei para vos falar, dou-
vos a bênção da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 

Paz, meus irmãos, Paz, minhas irmãs. 
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