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(A Mensagem foi dada na sala do Noviziado) 

 
 

SANTA BERNARDETE 
 
Meus filhos, perdoai-Me desta demora, mas vós sabeis que Eu gosto de vos ouvir 
rezar, e é por isso que eu quis completar os Rosários juntamente convosco.  
Este é um grande dia para vós e para Mim, esta é uma grande meta que conseguimos 
juntos. Neste momento Deus Pai Omnipotente está a meter à prova os corações de 
cada um de vós. Não temais! É tudo permitido por Deus.  
Meus filhos, não temam, tende fé! Eu amo-vos muito! Eu fiz-vos vir aqui para vos 
fazer conhecer um outro lado a Minha vida. Um dia, não muito distante, o Meu 
Corpo dará grandes sinais, para dar cada vez mais a confirmação de tudo aquilo 
que já foi determinado sobre Lourdes. Em Lourdes muitas coisas deverão 
mudar, e nesse momento se recordarão do Grupo de Deus. 
Continuai a rezar em vossos corações, não temais! Eles têm o Meu Corpo, mas não 
o Meu Coração. Também eles, como Lourdes são corruptos da Igreja; por isso 
Deus dará grandes sinais neste lugar.  
Eles compreendem, porque o espírito não tem línguas, mas não querem compreender 
e acreditar. Não temais! Não temais! Dai bom testemunho! 
Meus filhos, amo-vos imenso, e agradeço-vos por esta vossa perseverança. Deste 
modo estais a demonstrar-Me o vosso amor. Perseverai sempre e tende fé! Eu estarei 
sempre ao vosso lado. Peço-vos para rezardes sempre com o coração e com 
humildade, porque é importante, porque deste modo as vossas orações chegam ao 
Céu.  
Amo-vos muito! Não tenhais medo daquilo que poderá acontecer.  
Agora Eu tenho de vos deixar, mas estarei sempre ao vosso lado. Abençoo-vos, Meus 
filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
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