
 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DE DOMINGO 1 DE AGOSTO DE 2021 

(Primeiro Domingo do mês - ao vivo no Facebook) 

ITÁLIA 

 

 

SANTA MARIA VIRGEM 

 

Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou Aquela que deu à luz O Verbo, Eu sou a 

Mãe de Jesus e vossa Mãe, Eu desci com grande poder, juntamente com o Meu Filho Jesus e 

Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está no meio de vós. 

Dou-vos o Meu perfume, gosto tanto de vos ouvir rezar, o Meu coração alegra-se quando vos 

vejo rezar de todo o coração, poucos o fazem neste mundo, as pessoas pensam noutra coisa. 

Meus filhos, se querem paz, se querem amor, devem rezar, ter fé, não há amor, não há paz sem 

fé e oração. De novo e de novo e de novo andais em círculos vazios, o mal tem-vos nas mãos, 

através dos poderosos deste mundo que ele está a manipular nesta época, onde o que está a 

acontecer já estava planeado, Deus o Pai Todo-Poderoso está a permiti-lo, para que o Seu 

povo em sofrimento possa pedir-Lhe ajuda e regressar em graça, aquela que Meu Filho 

Jesus vos deu, aquela que é hoje desprezada pelo mundo, o mundo está a viver o que 

Sodoma e Gomorra experimentaram, a perversão tomou conta, não sigam a moda, não 

sigam a liberdade terrena, pois ela vos escraviza na vossa alma. Os poderosos cairão, isto 

também foi estabelecido por Deus Pai Todo-Poderoso, o mundo ficará cada vez mais 

confuso, não esperem que tudo acabe, pois é apenas o início das dores. Em breve a 

Inglaterra perderá o seu poder, vereis meus filhos, Deus fará com que a Sua 

Omnipotência seja reconhecida no mundo, e o medo e pavorvos ajudará a regressar a 

Deus, porque o mundo perdeu o Seu temor. Não choreis por aqueles que morrem 

inocentemente, aqueles que morrem na inocência chegam ao Paraíso, chorai e rezai por aqueles 

que morrem no pecado, a maldade é muita e as orações são poucas, despertai Meus filhos, é o 

mal que vos faz perder o tempo, Eu amo-vos e estou convosco em cada momento. Agarrem o 

terço nas vossas mãos e rezem o Santo Rosário todos os dias, os Arcanjos vos protegerão. 

Meus filhos, o Meu amor por vós é tão grande, quero fazer-vos a todos responsáveis, falai 

em todo o lado e a todos sobre as Minhas mensagens, mesmo que para muitos sejais 

ridículos, em breve sereis o seu ponto de referência. 

Amo-vos, passo perto de cada um de vós, fechai os olhos, o Meu Manto toca-vos a todos e 

muitos sentem fortes arrepios, a Cruz é o vosso sustento, carregai-a com fé e com orgulho. 

Agora devo deixar-vos, dou-vos um beijo, abençoo-vos a todos em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo.  

Shalom! Paz, meus filhos. 
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