
 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DE DOMINGO 3 DE OUTUBRO DE 2021 

(Primeiro Domingo do mês - ao vivo no Facebook) 

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 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. 

Deus Pai Todo-Poderoso ama-vos imensamente, Ele deseja a vossa salvação, escutai 

os Seus apelos de amor, Ele faz-vos compreender de todas as maneiras que Ele existe e 

que deveis confiar-vos a Ele, Ele pode levar as vossas almas ao Paraíso, Ele é o 

Mestre das vossas almas, não ignoreisoMeu auxílio porque o mundo corre sérios 

perigos, Eu revelei-vos o "Terceiro Segredo de Fátima" para que as vossas almas 

pudessem ser salvas, para vos fazer compreender que precisais de rezar, rezar muito e 

acreditar na Santíssima Trindade, o mistério para a vossa salvação é acreditar. 

Expliquei a Lúcia de Fátima com muita simplicidade, o que estava para acontecer 

no mundo, muitas almas, uma terceira parte de toda a humanidade, morrerão de 

doenças, procuradas pelo homem, os poderosos da terra querem tomar o lugar de 

Deus Pai Todo-Poderoso, para gerir a humanidade, e nestes poderosos estão os 

responsáveis da Igreja, não tenham medo, quem rezar salvará a sua alma. Lúcia 

falou sobre isto com vários líderes da Igreja que a silenciaram, em breve ela 

revelará coisas que farão tremer o mundo. 

Os Arcanjos estão sempre presentes, então como agora, acompanham-Me, o Arcanjo 

Gabriel irá agora falar-vos, amo-vos, meus filhos, sejam muito, muito humildes, 

porque a soberba, o orgulho, a exaltação a arrogância, provêm do mal. Agora devo 

deixar-vos, abençoo-vos Meus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Shalom! Paz, meus filhos. 
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