
 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DE DOMINGO 7 DE NOVEMBRO DE 2021 

(Primeiro Domingo do mês - ao vivo no Facebook) 

ITÁLIA 
 

 

SÃO MIGUEL ARCANJO 

 

Irmãos, irmãs, não temam, sou Miguel o Arcanjo de Deus, Chefe da Milícia Celeste, a 

Sentinela da Virgem Maria, juntamente Comigo desceram os Arcanjos de Deus, Gabriel, 

Rafael, Uriel, A nossa presença é poderosa. 

Não tenhais medo, estais a viver aquilo que a Mãe Maria Santíssima anunciou em Fátima, o 

mundo está em completa confusão, satanás tem os poderosos da terra na suamão, para 

escravizar as almas fracas, que seguem as paixões da carne, o homem já há muito tempo 

abandonou o caminho certo, submeteu-se à lisonja do inimigo de Deus, Nós Anjos do Céu, 

esperámos durante muito tempo a ordem do Altíssimo, esperámos em silêncio, no sofrimento, 

porque a misericórdia do Altíssimo é grande, quando Ele envia os Seus Anjos à terra, para o 

homem significa sofrimento, porque Nós não pertencemos a este mundo, os Anjos são criaturas 

que pertencem ao Altíssimo, Nós servimos a Sua vontade, Nós obedecemos às Suas ordens 

com a Nossa vontade, é por isso que Lúcifer foi banido do reino dos Céus. Irmãos, irmãs, 

estamos no meio de vós para vos ajudar, para sermos guia dos homens de boa vontade, que 

amam o Céu, que amam a criação, que amam a vida e não a desprezam, aqueles que seguem a 

lei de Deus não se deixa influenciar pelas modas terrenas, que trazem luxúria, perversão, o 

Altíssimo está ofendido, a Mãe Maria Santíssima sofre pelo mundo que está longe do Seu 

Filho Jesus, a oração foi excluída da vida do homem, é por isso que muitos sofrimentos não 

podem ser evitados. 

A minha estátua que vigia Roma cairá do lugar onde foi colocada, para dar um sinal à 

Itália de que está longe de Deus, o Vaticano tremerá porque será para eles o primeiro 

sinal da queda do poder humano, os poderosos deste mundo não serão capazes de deter o 

povo de Deus, muitos males que causaram cairão sobre as suas cabeças, pela vontade do 

Altíssimo. Irmãos, irmãs, não temais, estamos a sofrer juntamente convosco, tudo isto é 

permitido pelo Altíssimo, para que a Sua vontade seja compreendida, muitos sinais Nós 

Anjos daremos, grandes sinais em muitas cidades do mundo, ainda que muitos não 

compreendam, as crianças verão Anjos a subir e a descer do Céu. 

Irmãos, irmãs, também a Rússia seconverterá, os povos adversos tentarão de todas as 

formas evitar guerras, mas tudo isto servirá para a conversão do mundo. 

Irmãos, irmãs, Nós Anjos estamos sempre no meio de vós quando rezais, em cada missão da 

Virgem Maria estamos sempre presentes, amo-vos, hoje a Minha missão chegou ao fim, dou-

vos a bênção da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
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