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O Selo do Deus Vivo 

 

A oração da Cruzada de Oração 33, que é a que foi dada por Deus Pai, vai à pessoa que 

a aceita e nesta oração Deus nos mostra tudo o que precisamos saber.  

Deus nos ama e protege cada um de nós pessoalmente e também todos aqueles que nós 

queremos. 

 

Cruzada de Oração 33 - Oração do Selo do Deus Vivo 

(Reconhecei o Meu Selo e aceitai-o com amor, alegria e gratidão) 

 “Deus Pai pede que todos aceitem este Selo como Protecção, para cada um e para todos 

nós e vossas famílias, durante os difíceis tempos vindouros que nós temos para viver. Ó 

Meu Deus, Meu Pai Amoroso, eu aceito com amor e gratidão o Divino Selo de Protecção. 

A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a eternidade. Eu curvo-me em 

humilde gratidão e ofereço-Vos o meu profundo amor e lealdade, a Vós, meu Amado Pai. 

Eu Vos imploro protecção 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 Filho Muito Amado, em expiação pelos 

pecados do mundo e para a salvação de todos os Vossos filhos. Amém.” 

 

------------------- 

A oração 33 é tão importante que faz parte da cruzada da Oração, deve ser feita 

diariamente e estas orações da cruzada são a Palavra de Deus. Este é um motivo deve 

ser suficiente para que confiemos plenamente nela (na oração) com todos os seus dons. 

promessas. 

 

É uma oração muito poderosa de proteção. Ele nos protege contra tudo e em um muito 

protege-nos contra o anticristo e contra todo o mal. 

 

É por isso que é muito importante dá-lo a todos os que o puderem, para o tornar 

conhecido (o Selo). com a Oração), já que só esta Oração nos mostra o que é o amor de 

Deus com toda a sua força e que engloba tudo. É por isso que temos de o entregar 

também a nossos inimigos, aos inimigos de Deus, pois ele carrega consigo uma promessa 

Direi que Deus Pai nos faz quando aceitamos este Selo. 

 

Notas Importantes: 

● Não tenhas medo. 

● Ore esta Oração junto com o Terço da Divina Misericórdia porque desta forma Muito 

obrigado, não só por mim, mas também pelo nosso. 

● Torna-nos invisíveis para os nossos inimigos. 

● Protege-nos da perseguição. 

● Protege-nos dos espíritos maus e maus que assombram a terra. 
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● Protege-nos contra o anticristo. 

● O Selo é uma Proteção Divina dada por Deus a cada um de Seus filhos para o aceitar.  

Sua Divindade nos envolve, quer dizer, em resumo: Ele nos dá tudo que É e nós, ao 

aceitarmos o Selo, também lhe damos profundamente tudo o que ele precisa. que temos 

no amor, no respeito, na aceitação com humildade e na aceitação e Reconhecendo-O 

como o que Ele É: Um Deus Grande, Amoroso e Poderoso por sempre e para sempre. 

Consolamo-Lo com a nossa aceitação da Sua Vontade oferecendo-lho através do Seu 

amado Filho Jesus Cristo. 

ou dá-lo ao maior número possível de pessoas. Especialmente para padres e freiras. 

o Tê-lo em casa num lugar especial (podemos também imprimi-lo em formatos).  

e colocá-lo em todas as portas, janelas, carros, no nosso trabalho.  

se não for o escapulário, deixa-os carregá-lo no saco, mochila, roupas, levar para os 

doentes, conventos, hospitais, escolas, igrejas, seminários, etc., por toda a parte e rezá-lo 

diariamente, enquadrá-lo e de preferência para tê-lo abençoado por um padre católico. 

 

 

 

Descrevendo o Selo do Deus Vivo 

É vermelho na cor e redondo no centro é uma coroa com 3 pontos, cada um de estes 

pontos não terminam em picos, mas em pontos ou círculos. Na coroa horizontalmente 

distinguem-se 3 palavras: PAI, FILHO, FILHO, ESPÍRITO SANTO. 

Dentro desta coroa está uma cruz sem detalhes, é simples, mas perfeitamente com 

terminações quadradas e cruza a coroa de cima para baixo em o centro desta coroa, 

sendo a coroa entrelaçada e cruzada exactamente no centro da coroa. 

 

Atrás da cruz entrelaçada e da coroa, podemos ver raios saindo da o centro do Selo para 

as bordas do Selo em todas as direções, como se a cruz e a coroa estivessem selando 

esses raios de luz com sua presença que imediatamente se destaca para o olho. 

 

Agora descrevemos as bordas do Selo, dentro da borda superior de uma maneira que se 

encaixa e seguindo o controno do Selo são lidas as palavras "Sigillum Dei Vivi" é Latim e 

meios: Selo do Deus vivo. E na parte inferior da fronteira também na Na parte interna do 

Selo lê-se "O Selo do Deus Vivo". a parte inferior é a que muda, de acordo com o idioma 

em que este Selo foi traduzido juntamente com a sua oração. Até agora, foi traduzido para 

mais de 40 línguas. 
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Considerações importantes a ter em mente sobre o Selo: 

* Não são permitidas alterações no desenho do Selo. 

* Eles devem permanecer exactamente como foram concebidos. Nenhuma outra versão é 

autêntico. Formatos autorizados para imprimir o Selo podem ser encontrados aqui: 

 

http://m.elgranaviso-mensajes.com/pt/noticia-/documentos-imprimiveis/ 

 

* Nenhuma venda de qualquer tipo é permitida. Nunca seja cobrado, independentemente 

da razão. 

* As pessoas podem imprimir cópias a preto e branco a partir do computador, se eles 

gostam. 

* Lamentamos, mas ninguém os pode vender, nem mesmo a preço de custo. 

* Todos os Seals que são baixados devem, idealmente, ser abençoados por um padre. 

 

Sobre o Selo e a Medalha: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-89VGiYuvs 

 

Citações bíblicas: 

Apoc. 7 1-3 - Selo do Deus vivo 

Apoc. 10, 2 e 10, 4-11 - Refere-se ao Livro da Verdade 

Daniel 10,21 e capítulo 12 - Livro da Verdade 

Apoc. 11:3-6 - os fiéis a Deus 

2 Tessalonicenses todo o capítulo 2, porque fala dos tempos de agora para não  

cairá em engano e, como com o Selo, seremos protegidos. 

 

Mensagens de referência: 

14 Fev 2012 

A minha promessa é esta, filhos: Protegerei todos os Meus filhos que têm o Selo do Meu 

Selo.  

amor embutido nas suas almas. Você será evitado (reservado de) o perseguição, para 

que permaneçam fortes, para que possam orar com todas as suas forças pelo Senhor 

estas pessoas perversas. Isto ajudará a diluir o terror e a prevenir a guerra, a guerra e o 

terrorismo, fome e perseguição religiosa. 

 

20 Fev. 2012 - toda a mensagem 

Prometo-te que a perseguição será rápida e que serás protegido. Para Agora deixo o Selo 

do Meu Amor e Protecção. 

Com ele você escapará da atenção daqueles que causarão sofrimento.  

nos seus países. O meu selo é a minha promessa de salvação. Meu Poder aumentará em 

com este selo, e nenhum mal te acontecerá. 

Isto é um milagre, crianças e só aqueles que se curvam diante de mim, seu Senhor e 

Criador de todas as coisas, como criancinhas, com todas as suas amor em seus corações 

por Mim, vocês podem ser abençoados com este Divino Dom.  

http://m.elgranaviso-mensajes.com/pt/noticia-/documentos-imprimiveis/
https://www.youtube.com/watch?v=Z-89VGiYuvs
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...Ide, Meus filhos, e não temais. Confia em Mim, teu amado Pai, que criaram 

amorosamente cada um de vocês. Eu conheço cada alma, cada parte de és conhecido 

por Mim. Nenhum de vocês é amado menos do que o outro. Para isto, não quero perder 

nenhuma alma. Nenhuma. Por favor, continue a rezar o Meu Terço da Divina Misericórdia 

todos os dias. Um dia, você vai entender por que esta purificação é necessária. 

Seu Pai amoroso no Céu, Deus Altíssimo 

 

21 Fev, 2012 Se aceitarem o Meu Selo de Amor, estarão sempre dentro da Minha 

Protecção.  tempo. Esta protecção cobrirá as vossas famílias. Esta é a minha última 

chamada para lhes oferecer o Meu Selo de Amor. 

Depois disso você terá que enfrentar a desolação da Grande Tribulação.  

exposto/não protegido, sozinho e sem apoio. Eu nunca vou forçá-los, crianças, para me 

amar. Essa é a sua própria escolha e, claro, o amor só pode para vir do coração. Estendo 

agora a Minha Mão do Amor. Se me conhece, conhece-me a mim eles vão reconhecer. 

Se disserem que Me conhecem, mas rejeitarem o Meu gesto de amor e protecção, então 

não me conheces de todo.  

 

Fev 29, 2012 - toda a mensagem 

 

8 Mar, 2012 - toda a mensagem 

 

Mar 14, 2012 - O amor do Pai flui em mim. Se Me amardes, Eu vos tomarei nos braços de 

Meu Pai, que vos porá o Selo de Protecção* à sua volta e à sua família.  

e Cruzada da Oração 37 

 

21 Mar, 2012 

Todos os crentes que têm o Selo de Proteção de Meu Pai Eterno, o Selo do Deus vivo, 

não será ferido. 

Esta é a razão pela qual você, minha filha, deve assegurar que muitos dos aos filhos de 

Deus seja dado acesso imediato a isto, instantaneamente, em todas as suas vidas cantos 

da Terra.  

Suas orações, crianças, têm sido muito poderosas e especialmente as de a Minha 

Cruzada de Oração, o Meu Terço da Divina Misericórdia e o Santo Rosário, diariamente.  

Já adiaram e impediram uma guerra nuclear, salvaram milhões de pessoas da guerra 

nuclear. almas do fogo do inferno, bem como, evitaram muitos terremotos.  

Nunca te esqueças que são as tuas orações, as tuas maiores armas contra o mal.  

O teu amor por Mim, Jesus Cristo, espalhou-se por causa da tua lealdade a Mim.  

e Cruzada da Oração 39 

 

16 de maio de 2012 

Minha filha, sei que esta notícia pode vir como um impacto, mas... Lembre-se que a 

oração e a Cruzada de Oração número (33), O Selo do Deus Vivo, protegerão Meus 
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seguidores, Minha Igreja Remanescente. Vocês, Meus filhos, sobreviverão, embora não 

seja fácil. 

Vais ser assediado pelo teu cristianismo, mas nunca me perdoarás eles vão denunciar-me 

ou rejeitar-me. Para isso, eles receberão presentes. O Meu Dom do Selo do Deus Vivo vai 

tornar-te invisível aos teus olhos inimigos. Di-lo todos os dias a partir de agora. Mantenha-

o antes de você em e tê-lo abençoado por um padre. 

e cruzada 54 

 

16 de maio de 2012 segunda mensagem 

O seu dever é responder às instruções do meu amado Filho. A oração e a confiança no 

meu Filho trarão a vossa salvação. 

O Dom do Selo do Deus Vivo será a sua maior proteção em tempo de guerra ou luta. 

jurando lealdade a Deus Pai, através da aceitação deste dom gratuito, você permanecerá 

livre. 

Nunca se esqueça do poder da oração e de como ela pode diluir o impacto de tal eventos. 

Infelizmente, muitos destes acontecimentos têm de acontecer, porque foram profetizados. 

As outras mensagens de referência podem ser encontradas no site: 

 

 

http://m.elgranaviso-mensajes.com/pt/ 
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