O SELO DE PROTEÇÃO ESTÁ PREDITO COMO
O SEGUNDO SELO A SER QUEBRADO
Mensagem de Deus Pai do dia 8 de março de 2012:
“Minha querida e amada filha, o mundo aguarda este
momento há dois mil anos. Alguns com receio nos seus
corações, outros antecipando a maravilha de saberem que
este momento chegaria e agora aqui o têm.
Este é o tempo em que Eu envio o Meu benefício do tempo
final, para que tu, Maria, apresentes finalmente o Livro da
Verdade, o qual revela o conteúdo do Livro do Apocalipse.
Eu Sou o Deus por quem os Meus filhos estão todos a
clamar nestes tempos terríveis. É por Mim que os Meus
filhos angustiados devem chamar agora. Eu reuni a Minha
família, junta neste momento, para que nos possamos unir
nesta Batalha final para matar o dragão, que tem
atormentado a Terra por tanto tempo.
Filhos, não temais. Nenhum dano virá para aqueles
que apresentam o Meu Selo, o Selo do Deus Vivo.
Satanás e os seus anjos caídos, que infestam o mundo
neste tempo, não têm autoridade sobre aqueles que
têm a Marca do Deus Vivo.
Vós deveis escutar-Me, Meus filhos, e aceitardes o
Meu Selo, porque Ele salvará não só as vossas vidas
mas as vossas almas. Recitai esta oração para receberdes
o Meu Selo todos os dias (Cruzada de Oração 33).
Assegurai-vos que cada membro da vossa família e os
entes queridos compreendem o significado do Meu Selo.
O vosso amor por Mim, Vosso Pai Celestial, será a vossa
graça salvadora e ele vos dará a força de que precisais.
O Meu Selo de Proteção está predito como o Segundo
Selo a ser quebrado.
O cavaleiro do cavalo vermelho é o anjo negro
vingativo que matará os Meus filhos em muitas
guerras que estão para vir. Mas ele passará por todos
os Meus filhos com o Selo na testa.

Preparai-vos agora para estas guerras que já estão a
acontecer, e mais estão a ser planeadas em todos os cantos
da Terra e especialmente no Médio Oriente e nas terras em
que o Meu Precioso Filho, Jesus Cristo, caminhou durante
o Seu tempo na Terra.
O Vosso Amado Pai, Deus o Altíssimo”.
OBJETOS SAGRADOS INDISPENSÁVEIS E A
PROTEÇÃO DO SELO DO DEUS VIVO
“O Meu presente, o Selo do Deus Vivo, vai tornar-vos
invisíveis para os vossos inimigos. Recitai-o todos os dias a
partir de agora. Mantende-o perante vós nas vossas casas e
abençoai-O por um padre” (Jesus, 16/05/2012).
“Certificai-vos de que tendes nas vossas casas, a partir de
agora, água benta e uma cruz beneditina juntamente com o
Selo do Deus Vivo pendurado em vossa casa. Todos eles
protegerão a vossa família” (Jesus, 17/7/2012).
“Eu Exorto-vos a manterdes todos os objetos sagrados Rosário, velas benzidas, água benta, uma cópia da Bíblia e
do santo Missal - diariamente, juntamente com o Livro da
Cruzada de Orações. Vós deveis manter o Selo do Deus
Vivo em vossas casas e em vós, se possível. A Minha
Medalha de Salvação converterá aqueles que a usem e eles
alcançarão a Misericórdia do Meu Filho. Agora, Eu peçovos, filhos, para produzirdes a Medalha de Salvação e
fazerdes um escapulário do Selo do Deus Vivo” (Mãe da
Salvação, 23/8/2013).
“Vós deveis sempre manter o Santíssimo Selo do Deus
Vivo em vossas casas, em qualquer formato possível, para o
levardes também convosco. Isso vos protegerá de qualquer
tipo de perseguição e vós ganhareis a força necessária para
permanecerdes fiéis a Deus e a tudo o que está previsto
claramente na Santíssima Bíblia. Relaxai, todos vós, e sabei
que Deus é sempre Poderoso e que nenhuma ação, ainda
que do maligno, pode ser lançada sobre Ele. Aqueles de vós
que optardes por responder ao Meu apelo, sois abençoados.
Vós, por outro lado, através de vosso ato de amor ao
próximo, ireis espalhar o Selo do Deus Vivo em todos os
lugares para onde fordes” (Jesus, 11/10/2013).
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“Aqueles que Me conhecem e aceitam o Meu
Selo, sabei que vós tereis a vida eterna”
(Deus Pai, 21/02/2012).

O SELO DO DEUS VIVO
O SELO DO DEUS VIVO tem fundamento bíblico: “Vi
ainda outro Anjo subir do Oriente; trazia o Selo de
Deus Vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos
quatro Anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o
mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar,
nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos
de nosso Deus em suas frontes” (Apocalipse 7,2-3).
Mensagem da Mãe da Salvação, do dia 17 de maio de 2012:
“Minha filha, os filhos de Deus serão capazes de proteger
a sua fé, a sua coragem e a sua segurança durante toda a
guerra, se continuarem a rezar a Cruzada de Oração do
Selo do Deus Vivo. De todas as orações dadas à
Humanidade, esta é uma das últimas, e este é o maior Selo
de Proteção enviado dos Céus. É para ajudar a sustentarvos durante toda e qualquer perseguição futura,
especialmente em tempos de dominação e de guerra. Este
Selo foi Profetizado no Livro de João e tem muitos
poderes Divinos associados a Ele. Estimai-O e usai-O
para proteger, não apenas a vós mesmos mas as vossas
famílias. Esta graça é necessária neste momento”.
O SELO DO AMOR DE DEUS
A primeira referência do SELO DO DEUS VIVO no
Livro da Verdade foi dada na Mensagem de Deus Pai, com
uma preciosa promessa: “Eu protegerei todos os Meus
filhos que tenham o Selo do Meu Amor incorporado
nas suas almas” (14/02/2012).
O SELO DO DEUS VIVO é um gesto de amor de Deus
Pai para a proteção de todos os seus filhos. Quem O conhece
não rejeita este amor: “Eu oferecerei o Selo de Proteção
na testa de todos aqueles que acreditam em Mim. Se
vós aceitardes o Selo do Amor, estareis sob a Minha
Proteção em todos os momentos. Esta proteção cobrirá as
vossas famílias. Este é o Meu Apelo final para vos oferecer o
Meu Selo do Amor. Estendo agora a Minha Mão de Amor.
Se vós Me conheceis, ireis reconhecer-Me. Se vós dizeis que
Me conheceis mas rejeitais o Meu gesto de Amor e
Proteção, então vós realmente não Me conheceis.
Aqueles que Me conhecem e aceitam o Meu Selo, sabei
que vós tereis a vida eterna” (Deus Pai, 21/02/2012).

DEUS PAI CONCEDE O SEU SELO
Deus Pai concedeu o Seu Selo, o SELO DO DEUS VIVO,
uma grande Dádiva de Proteção para a humanidade, no dia
20 de fevereiro de 2012. Eis a Mensagem:
“Eu lego o Meu Selo de Amor e Proteção. Com isso, vós
escapareis da intimação dos que vão causar sofrimento nos
vossos países.

Ide, Meus filhos e não temais. Confiai em Mim, O Vosso
Amado Pai, que criou amorosamente cada um de vós. Eu
conheço cada alma, cada parte de vós é conhecida por
Mim. Nenhum de vós é menos amado do que outro. Por
isso, Eu não quero perder uma única alma. Nem uma. Por
favor continuai a orar todos os dias o Meu Terço da
Divina Misericórdia. Um dia vós entendereis porque é
necessária esta purificação.
O Vosso Amoroso Pai Celestial, Deus, o Altíssimo”.

O Meu Selo é a Minha Promessa de Salvação. O Meu
poder vibra até vós através deste Selo e nenhum mal
vos atingirá.
Isto é um Milagre, filhos, e somente aqueles que se curvem
diante de Mim, o Vosso Senhor e Criador de Todas as
Coisas, como crianças, com amor por Mim nos vossos
corações, podem ser abençoados com este Dom Divino.
Erguei-vos agora e aceitai o Meu Selo, o Selo do Deus
Vivo. Recitai esta Cruzada de Oração para reconhecer
o Meu Selo e o aceitá-lo com amor, alegria e gratidão.
CRUZADA DE ORAÇÃO (33) ERGUEI-VOS
AGORA E ACEITAI O SELO DO DEUS VIVO
Ô MEU DEUS, MEU PAI AMOROSO, EU ACEITO
COM AMOR E GRATIDÃO O VOSSO DIVINO
SELO DE PROTEÇÃO. A VOSSA DIVINDADE
CONTÉM O MEU CORPO E ALMA PARA A
ETERNIDADE. EU CURVO-ME EM HUMILDE
GRATIDÃO E OFEREÇO O MEU PROFUNDO
AMOR E LEALDADE, A VÓS, MEU AMADO PAI.
EU VOS IMPLORO PROTEÇÃO PARA MIM E
PARA OS MEUS ENTES QUERIDOS COM ESTE
SELO ESPECIAL, E EU PENHORO A MINHA
VIDA AO VOSSO SERVIÇO PARA TODO O
SEMPRE. EU AMO-VOS, QUERIDO PAI. EU
CONSOLO-VOS NESTES TEMPOS, QUERIDO
PAI. EU OFEREÇO O CORPO, O SANGUE, A
ALMA E A DIVINDADE DE VOSSO QUERIDO E
AMADO FILHO, EM EXPIAÇÃO PELOS
PECADOS DO MUNDO E PARA A SALVAÇÃO DE
TODOS OS VOSSOS FILHOS. AMÉM.

JURAMENTO DE FIDELIDADE À DIVINA
VONTADE PARA QUEM RECEBEU O SELO DO
DEUS VIVO
“Assim como o Meu Eterno Pai legou à Humanidade
a Grande Dádiva do Seu Selo, assim também os seus
filhos devem jurar fidelidade à Sua Divina Vontade.
Peço a todos os filhos de Deus que marcharem para a frente
do Seu exército para ajudar a salvar as almas de todos os
filhos de Deus, incluindo os pecadores endurecidos, que
façam este penhor:
CRUZADA ORAÇÃO (59) UMA PROMESSA DE
FIDELIDADE À DIVINA VONTADE
Ó DEUS O ALTÍSSIMO, Ó PAI CELESTIAL, EU
PROMETO-VOS A MINHA FIRME FIDELIDADE
PARA VOS HONRAR E OBEDECER EM TODAS
AS COISAS EM UNIÃO COM A VOSSA DIVINA
VONTADE NA TERRA. EU, ATRAVÉS DO
SAGRADO SANGUE DO VOSSO ÚNICO E
AMADO FILHO, O VERDADEIRO MESSIAS,
OFEREÇO-VOS A MINHA MENTE, O MEU
CORPO E A MINHA ALMA, EM FAVOR DE
TODAS AS ALMAS, PARA QUE NOS POSSAMOS
UNIR COMO UM SÓ NO VOSSO REINO
CELESTIAL, PARA QUE VENHA E SEJA FEITA A
VOSSA DIVINA VONTADE ASSIM NA TERRA
COMO NO CÉU. AMÉM.
Vós deveis penhorar as vossas almas ao Meu Pai Celestial,
como prova da vossa fé e em memória da Minha Morte na
Cruz, para que cada um de vós beba do Cálice da Salvação.
O Vosso Jesus” (13/6/2012).

