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LÚCIA DE FÁTIMA  
Irmãos, irmãs, sou Lúcia de Fátima. Comigo está Jacinta, está Francisco, estamos aqui 
por vontade de Nossa Senhora; Ela está aqui junto com a Santíssima Trindade. 
As alegrias que Ela promete já estão prontas, Ela sabe recompensar, mas nos ama assim 
tanto que dá alegria para todos, sem preferências. 
Nossa Senhora reza muito pela humanidade, Ela quer levar as almas para o Seu Filho 
Jesus, nosso Irmão, Aquele que nos re dimiu. 
Jacinta e Francisco querem falar-vos. 
 

JACINTA DE FÁTIMA 
Irmãozinhos e irmãzinhas, sou Eu, a vossa Irmãzinha Jacinta, estou muito feliz por falar a 
todos, Eu amo, amo-vos muito a todos. 
 

FRANCISCO DE FÁTIMA 
Irmãozinhos e irmãzinhas, sou Eu, Francisco, estou aqui no meio de vós, desejava muito 
falar-vos, Amo-vos irmãos e irmãs! 

 
LÚCIA DE FÁTIMA 

Irmãos, irmãs, conseguiram o grande objectivo: a Manifestação de Jacinta e 
Francisco; Eles vos amam muito, e muito, muito, muito em breve ainda vos falarão 
novamente, falarão para o mundo inteiro do "Terceiro Segredo de Fátima", falarão 
do grande e único milagre que fez de Nossa Senhora em Fátima. 
Obrigada por terdes esperado, Nossa Senhora está feliz e também Ela, muito em 
breve, deste lugar (Oliveto Citra) vos dará grandes sinais que confirmarão as Nossas 
Manifestações. 
Vos convido, aliás vos recomendo a fazer penitência porque Nossa Senhora ama aqueles 
que sabem renunciar, ama e confia em todos aqueles que rejeitam a tentação com a oração.  
Não se deixem intimidar nunca por ninguém, quem vive na verdade reconhece a mentira e 
quem vive na mentira reconhece a verdade. A Igreja corrupta encobre a verdade, mas ela 
virá a ser conhecida, porque Nosso Senhor venceu sobre a mentira. 
Irmãos, irmãs, a Nossa presença está no meio de vós; muitos foram tocados. Apenas 
voltaremos a falar convosco, vos daremos grandes alegrias deste lugar tão amado por 
Nossa Senhora, porque Ela ama tudo o que é humilde. 
Agora tenho de vos deixar. A bênção da Santíssima Trindade e de Nossa Senhora está 
sobre todos nós: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Nossa Senhora está coMigo e convosco. 
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