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LÚCIA DE FÁTIMA 

Irmãos, irmãs, sou Lúcia de Fátima, coMigo está Jacinta, está Francisco, Nós estamos 
sempre juntos. A presença da Santíssima Trindade e de Nossa Senhora está aqui, 
honrai-a! Ainda que não vejais, Nossa Senhora está aqui! Ela nos ama incansavelmente, 
deseja que Eu vos fale, porque isso faz parte deste grande Desígnio; estou aqui junto a 
Jacinta e Francisco para confirmar o “Terceiro Segredo de Fátima”, Nós ainda estamos 
trabalhando junto com Nossa Senhora pela salvação do mundo inteiro. 
Irmãos, irmãs, Eu vos admiro pelo amor e a coragem que demonstrais em vir neste lugar 
(Oliveto Citra), Nós também enfrentamos obstáculos para ir ter com Nossa Senhora, mas 
tínhamos um único desejo: vê-La novamente. 
 

JACINTA DE FÁTIMA 
Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, a vossa Irmãzinha Jacinta, estou muito contente por 
falar neste lugar e de falar convosco. 
Nossa Senhora está sempre presente quando Lhe rezamos de todo o coração, Ela nos ama 
muito e fica muito feliz quando os Seus filhos oferecem algum pequeno sacrifício. 
 

FRANCISCO DE FÁTIMA 
Irmãozinhos e Minhas irmãzinhas, sou Eu Francisco, estou aqui no meio de vós, estou 
muito feliz de falar convosco. Hoje é um dia muito especial, a Santíssima Trindade 
desceu com grande poder no meio de todos vós. 
 

LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, Jacinta e Francisco viveram pouco tempo neste mundo, mas têm muito 
para vos dar. 
Esta espera faz-vos merecer as Suas manifestações, porque elas irão fazer falar o 
mundo inteiro, vos revelaremos coisas que somente quem está nos vértices da Igreja 
sabe. Aqui será confirmado o “Terceiro Segredo de Fátima”, repito-vos, para que 
possais compreender a importância disso. 
Irmãos, irmãs, a Santíssima Trindade fez-vos sentir a Sua presença, o perfume de 
santidade está entre vós. Eu, junto com a Jacinta e Francisco, estamos levando por diante 
a missão que Nossa Senhora nos confiou, aquela mesma missão que confiou também a 
vocês, por isso ide sempre para diante, fazei penitências, sim; mas sobretudo convertei-
vos, isto é aquilo que pede Nosso Senhor que muito nos ama. Grande alegria está no 
coração de quem compreende aquilo que Nosso Senhor faz. 
Agora devo ir, Jacinta e Francisco vem coMigo e juntos rezaremos por todos vós. A 
Santíssima Trindade, junto com Nossa Senhora, nos abençoa: Pai, Filho e Espírito 
Santo. 

Nossa Senhora está coMigo e convosco. 

MENSAGENS DADAS ATRAVÉS DO 
GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

 


