
 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DE DOMINGO 3 DE OUTUBRO DE 2021 

(Primeiro Domingo do mês - ao vivo no Facebook) 

ITÁLIA 

 
 

SÃO GABRIEL ARCANJO 

 

Irmãos, irmãs, eu sou o Arcanjo Gabriel, desci com grande poder, juntamente com o 

General Miguel e o Arcanjo Rafael, juntamente com a Santíssima Trindade. Não 

temais, a Nossa presença está sempre entre vós quando a Santíssima Virgem Maria 

vos fala.  

Irmãos, irmãs, a humanidade está prestes a chegar ao ponto de se ajoelhar 

perante Deus, não querem compreender que Deus é o Criador, e Ele, só Ele os 

pode salvar, as fraquezas do mundo são muitas, o mal tenta de todas as maneiras 

afastar as almas, não temais, a intervenção de Deus já começou, Nós, Arcanjos de 

Deus, combatemos o mal em todos os momentos. 

Irmãos, irmãs, o Segredo de Fátima está a ser cumprido dia após dia, o mundo 

terá ainda de sofrer, a Santíssima Virgem Maria deu mensagens de salvação em 

todo o mundo, em muitos lugares, o mal interveio para fazer calar as mensagens 

de salvação, aqueles que colaboraram para o fazer condenaram-se a si próprios 

à perdição eterna. 

Irmãos, irmãs, rezai, a oração é um escudo poderoso contra o mal, nunca a 

subestimeis, ensinai a rezar, muitos acreditam que podem chegar ao Paraíso com 

pequenas obras, o Paraíso é um lugar onde só se chega dando a vida a Deus, todos 

aqueles que fazem parte do Paraíso, são almas Santas. Irmãos, irmãs, amo-vos, os 

Anjos e os Santos estão no meio de vós, eles acompanham-vos sempre quando rezais 

e quando Os invocais. Agora devo partir, a Minha missão terminou, regressarei 

juntamente com o General Miguel e o Arcanjo Rafael, para vos dar uma grande 

mensagem para o mundo, abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. 
 

MENSAGEM DADA ATRAVÉS DO 

GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
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