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Meus irmãozinhos e Minhas irmãzinhas, sou Eu, a vossa Irmãzinha Bernardete. 
Desci com grande poder, a Linda Senhora deu-nos esta surpresa pelo Seu grande 
amor. 
Obrigada pelas orações que hoje fizestes a salvação se aliança graças à oração, e é 
por isso que a oração nunca é demais, a oração vos ajuda a aproximar ao nosso Irmão 
Jesus. A oração vos ajuda a ser de exemplo neste mundo, onde a oração é 
desvalorizada até pelos Ministros de Deus, e é por isso que a força para continuar a 
sua escolha de vem a faltar. 
A Linda Senhora ensinou-Me a rezar desde a primeira Aparição, ainda que Eu nada 
compreendesse para que é que Ela Me pudesse servir, mas fazia-o porque Ela assim o 
tinha pedido de fazer. 
Em Lourdes a oração deve ser o vosso tudo, mas sempre na humildade dos vossos 
corações, em Lourdes deveis demonstrar ter compreendido a importância deste 
caminho. Sedes fortes, não duvidem, tudo isto são os desígnios de Deus Pais 
Omnipotente, talvez agora não consigam compreender, mas vivendo esta grande 
missão compreendereis. 
A vossa vida deve ser totalmente dedicada a Deus e tudo isto virá para vós 
naturalmente. Haverá grandes alegrias e grandes surpresas, mas nem todos se 
alegrarão, porque não quisestes aceitar e superar algumas pequenas provas, mas não 
temais, Deus é grande na Sua misericórdia, a Linda Senhora está sempre pronta para 
vos ajudar, mas vós não Lhe pedis ajuda, ou pelo menos não o fazeis com o coração. 
Deveis ser todos de exemplo de santidade, de humildade, de amor, de respeito, mas 
tudo deve ser feito com amor e humildade, humildade, humildade! Que nunca vos 
falte o temor de Deus. 
Fazei a vossa escolha, fazei rápido, o mundo não vos oferece nada, desapegai-vos do 
que não vem de Deus e tudo será simples. Não penseis o que deveis a fazer, o 
Espírito vos sugerirá. Deixai-vos guiar, e Lourdes será um triunfo. 
Amai-vos, porque Eu vos amo e estou sempre ao vosso lado. Demonstrai de ser 
unidos no amor daquilo em que acreditais, demonstrai de estar prontos, demonstrai de 
saber amar para ale de qualquer limite. Isto significa ter uma vida santa. 
Sede fortes, corajosos, unidos, Eu aí estarei, porque a Linda Senhora Me deu a 
permissão. Ela ama-vos e está muito triste, porque queria que todos os Seus filhos no 
mundo tivessem a força para se aproximar de Deus, e nós devemos ajudá-La a fazer 
com que isso se realize. 
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No Paraíso reza-se muito, e nós devemos fazer o mesmo. Não sejais fracos e 
acreditai, mesmo se para muitos de vós não convém, mas no vosso coração sentis que 
sou Eu, vos estou acariciando para vos fazer compreender que vos amo. A Linda 
Senhora diz-Me que não os posso chamar, mas que podeis dar o vosso testemunho. 
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Agora Eu tenho de ir, a Minha missão terminou. 
Sede fortes, sede de exemplo; exemplo de santidade, exemplo de humildade, 
demonstrai de me amar assim! 
Dou-vos um beijo da parte da Linda Senhora, que nos abençoa no nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. 


