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LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, sou Lúcia de Fátima, estou aqui, junto com Nossa Senhora, 
juntamente com a Santíssima Trindade. 
Hoje é um dia muito importante, Jacinta e Francisco estão aqui também. Tudo 
isto faz parte do projecto de Nosso Senhor, que deseja ser considerado o 
“Terceiro Segredo de Fátima”, porque o mundo ainda o ignora, mas em breve, 
em breve, muito em breve ele será confirmado, porque Nossa Senhora vai 
repetir aqui, neste lugar (Oliveto Citra), o mesmo prodígio que aconteceu em 
Fátima, como no passado, Eu pedia a todos para acreditar antes do milagre, 
agora peço-o a vós: Acreditem em Nós, é tudo verdade! É tudo verdade! É tudo 
verdade! 
Irmãos, irmãs, Nossa Senhora está feliz pelas orações que vocês Lhe tem oferecido, 
Ela, está dando a Sua presença para muitos de vós, Ela, Nossa Mãe, é tão atenciosa 
com os Seus filhos, que tem muita paciência quando desobedecem à vontade de 
Nosso Senhor, não há Mãe mais amável do que Ela.  

 
JACINTA DE FÁTIMA 

Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, a vossa Irmãzinha Jacinta. Hoje é um dia muito 
especial para Nós, porque nós desejamos muito falar convosco, esperamos e agora 
estamos aqui, Nós estamos sempre aqui entre vós, rezamos junto convosco e nunca 
vos deixamos.  
Obrigado pelas orações que ofereceis ao Céu, rezai sempre, porque Nossa Senhora 
deseja ouvir as vossas orações, Ela também Nós pedia para rezar, fazer sacrifícios, e 
ainda hoje nós rezamos tanto por todo o mundo, porque desejamos, juntamente com 
Nossa Senhora e Nosso Senhor, salvar muitas almas que precisam das nossas 
orações e das vossas orações, e é por isso que Ela pede sempre para rezar, Nós, 
quando estávamos aqui, neste mundo, sempre fizemos muitos sacrifícios por amor a 
Ela e para o mundo inteiro. 
Irmãos, irmãs, Ela, Nossa Senhora, deseja muito confirmar o “Terceiro Segredo 
de Fátima” que nos deu a Nós e também  para vós, esta para Nós é uma grande 
missão, é uma grande responsabilidade que nem todos compreendem. 

 
FRANCISCO DE FÁTIMA 

Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, Francisco. Estou muito feliz em falar convosco, 
neste dia muito importante, eu desejei muito falar a todos vós. 
Muito em breve, neste local, será confirmado o “Terceiro Segredo de Fátima” 
que Nossa Senhora nos deu a Nós e a vocês, tudo isto através deste Grupo. 
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Irmãozinhos, irmãzinhas, Nossa Senhora está muito feliz por tudo isto, por todos os 
sacrifícios que Lhe ofereceis, Ela pede sempre sacrifícios, para que todos os homens 
se possam purificar, porque a humanidade está longe de Deus, Ele está fazendo 
grandes coisas no mundo inteiro, para salvar todos os Seus filhos. Nós rezamos muito 
por tudo isto. 

 
LÚCIA DE FÁTIMA 

Irmãos, irmãs, metei em prática os conselhos de Jacinta e Francisco, porque Eles, 
ouvindo os conselhos de Nossa Senhora, se tornaram Santos. 
A nossa missão deste dia terminou, mas em breve voltaremos a falar-vos sobre o 
'”Terceiro Segredo de Fátima”, do grande e único milagre do sol. 
Nossa Senhora vos quis  todos aqui, para fazer-vos viver momentos de graça e para 
testemunhar esta Nossa Manifestação, difundi tudo isto. 
Irmãos, irmãs, Nossa Senhora, juntamente com a Santíssima Trindade, abençoa-
nos a todos: em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.  

Nossa Senhora está coMigo e convosco. 


