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SANTA BERNARDETE 
 

Irmãos e irmãs, sou Eu, Bernardete, Aquela que Se deu inteiramente com as Suas 
obras à  Santíssima Trindade. Desci por vontade do Rei dos Céus, Meu Pai e vosso 
Pai.  
Não duvideis, porque Deus pode manifestar-Se através de qualquer Seu Filho ou 
qualquer Seu Filha que Lhe dedica a Sua vida e responde ao Seu chamamento. Por 
isso não duvideis, porque a espiritualidade não tem idade.  
Há muito que desejava falar-vos! Alguns de vós, até mesmo hoje Me pediram de os 
ajudar e Eu escutei as suas orações, esta é a confirmação. Acreditai, não duvideis! 
Não duvideis! Não duvideis! Não duvideis! Peço-vos, acreditai, agora eu vos 
confirmo. (Santa Bernadete chama alguns dos presentes na Manifestação para dar o 
seu testemunho). 
Eis a confirmação que a Bela Senhora vos quis dar. Ainda há outros irmãos e outras 
irmãs que não crêem, mas sei, aliás espero que acreditarão, porque se não acreditarem 
neste Meu instrumento, não acreditarão no fundo dos seus corações neste Santo 
Grupo. Porque aqui as coisas que Deus faz são sérias!  
Como eu disse antes, alguns de vós mesmo hoje Me invocaram, e Eu mesma estava à 
espera que ela o dissesse. (Santa Bernadete faz referência a uma irmã presente na 
Manifestação que confirma e faz o seu testemunho). Acreditai, peço-vos! Peço-vos 
que acrediteis! Pois estes são os sinais que a Bela Senhora me tinha dito antes de vir 
aqui no meio de vós. 
Rezai sempre! Hoje é outra meta que todo o Grupo atingiu e Eu também atingi. Estou 
sempre no meio de vós quando a Bela Senhora Me permite, porque Ela é a Minha 
guia ainda hoje; Eu sem Ela não saberia viver, Ela é tudo para Mim. Mesmo se no 
meio de vós ainda há pessoas que não acreditam, mas não importa, Eu já cumpri a 
Minha missão, agora está a vós. Os sinais já os dei, pelo menos espero!  
Sede sempre humildes, porque a humildade é a base de um caminho de Santidade. 
Abandonai o espírito de exaltação, a mentira, a soberba, a inveja, o egoísmo porque 
não servem de nada, fazem-vos sofrer e fazem sofrer. O ensinamento que a Bela 
Senhora Me dizia para respeitar sempre, era: a humildade e a oração. 
Dai amor, sempre e onde quer que Deus vos mande. Basta que seja sempre Amor 
Divino e nunca malicioso! Malicioso nunca! Nunca! Porque às vezes vos apoiais 
sobre isso mas Nós sabemos quando é puro e quando pelo contrário o não é.  
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Amo-vos e vos agradeço-vos, e mais uma vez vos digo para acreditar. Acreditai! 
Suplico-vos, acreditai! Também eu quando vi Aquerò pela primeira vez, não 
acreditava naquilo que via, mesmo se precisamente não sabia o que era, mas via só 
uma Cândida Senhora vestida de branco toda luminosa, que somente ao olhar para 
Ela, Me dava uma grande paz e Me afastava dos sofrimentos dos Meus pais. Porque 
Eu também tinha os Meus sofrimentos de família, não sois os únicos! Por isso vos 
falo assim, porque vos compreendo. Eu também vivi neste mundo, portanto sei o que 
significa ter sofrimentos.  
Mas a Bela Senhora disse-Me numa das últimas Aparições, que a paz não a 
daria ao mundo até que este não se convertesse ao Seu Coração Imaculado, e 
não tivesse abandonado Satanás. 
Porque Satanás existe! Ele entrou também a fazer parte da Igreja. Mas se a 
Igreja fosse toda constituída por Deus, não aconteceria nada daquilo que está a 
acontecer. Porque vós vedes o que está acontecendo! Já não é a Igreja Santa! É a 
Igreja como grupo de pessoas que se atentam e enganam entre eles. E Deus não 
está confiante de Se poder mais fiar deles! Portanto está criar a Sua Igreja no 
mundo.  
Agora Eu tenho que vos deixar, mas quando a Bela Senhora Me permitir, estarei 
sempre no meio de vós. Amo-vos! Abençoo-vos no nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 

Shalom! 


