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LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, sou Lúcia de Fátima, junto a Mim está Jacinta, está Francisco, 
Nossa Senhora está aqui, junto com a Santíssima Trindade. 
Acreditai em nós, não duvideis porque Nós fomos enviados por Nosso Senhor para 
vos ajudar a caminhar na luz, porque não é fácil compreender a verdade tal ela é. 
Segui o vosso coração, ali está a verdade, quem tenta condicionar as almas débeis, 
não vive na verdade. 
Muitas sedes cardinalícias estão ocupadas por homens corruptos que não 
seguem os ensinamentos que Jesus deu à Igreja Santa. Isto que vos digo é a 
verdade, conheço muito bem a Igreja, porque a Minha vida foi confinada ai e 
fizeram-Me sempre estar calada, Eu obedeci para chegar a falar-vos hoje, para 
revelar aquilo que a Igreja comete e não tem a coragem de revelar. 
Não tenhais medo, o Céu está com vocês e não tendes nada a temer. Aquilo que 
está operando Ratzinger desencadeou uma grande confusão cristã, Nosso 
Senhor está permitindo isso, para que o bem e o mal se distinga. 
Irmãos, irmãs, rezai, a oração é a fonte da força para superar os obstáculos, e tereis de 
obtáculos! 
Também Jacinta vos quer falar, também Francisco vos quer falar. 
 

JACINTA DE FÁTIMA 
Irmãozinhos e irmãzinhas, sou Eu, a vossa Irmãzinha Jacinta, estou muito contente 
de vos falar neste lugar santo (Oliveto Citra). Obrigada pelas orações que tendes 
feito, Nossa Senhora está muito contente por todos aqueles que doam com amor.  
Não temais por tudo o que está acontecendo na Igreja, porque tudo isto que está 
a acontecer é a vontade de Nosso Senhor e isto é o início, o grande início do 
“Terceiro Segredo de Fátima”, que muito em breve se confirmará. 
Digo-vos isto para vos fazer começar a compreender tudo aquilo que revelou Nossa 
Senhora. Não tenhais medo do que acontecerá, porque Nós, junto a Nossa Senhora e 
Nosso Senhor, vos ajudaremos sempre. 
Irmãozinhos, irmãzinhas, Nossa Senhora está aqui, no meio de Nós, Ela está a ouvir 
as vossas orações, Ela deseja que todos Lhe rezem de todo o coração, porque nem 
todos o fazem. No mundo são muitas as almas que se perdem cada dia, e são poucas 
todas aquelas que rezam. 
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FRANCISCO DE FÁTIMA 
Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, Francisco; estou muito contente de vos falar, 
desejei muito falar-vos. Desejo muito encorajar-vos para enfrentar grandes provas de 
perseguição. Nossa Senhora deseja salvar muitas, muitas, muitas almas, Ela conta 
muito com a vossa ajuda, Nosso Senhor sofreu muito por toda a humanidade, nunca 
vos esqueçais disso! 
O “Terceiro Segredo de Fátima” de um momento para o outro, se confirmará 
completamente, mas antes haverão grandes provas de perseguição. Satanás está 
furibundo, porque os planos de Nosso Senhor vão para frente com grande 
poder. 
Desejo dizer-vos, que para enfrentar as grandes provas que chegarão, é necessária 
muita humildade, humildade, grande virtude! Acolham em vossos corações estes 
pequenos ensinamentos. 
Irmãozinhos, irmãzinhas, Nossa Senhora está muito contente por todos aqueles que 
se esforçam sempre mais, Ela, se Lhe rezardes sempre com o coração, atende-vos, 
atende todos os vossos pedidos. 
Amo-vos, irmãozinhos, irmãzinhas! Nós estamos sempre junto a cada um de vós. 
 

LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, os ensinamentos que vos deram Jacinta e Francisco vem de Nossa 
Senhora, Ela é a Nossa Mestra. Muitos de vós estais alegres por esta Nossa 
Manifestação, muitos sentis a presença de Nossa Senhora com o Seu perfume, Ela 
ama-vos e deseja dar-vos grandes alegrias; quem for perseverante neste lugar as terá. 
Agora a Nossa missão terminou, mas em breve falaremos ainda do grande 
“milagre do sol”, que acontecerá também neste lugar. 
Irmãos, irmãs, colocai-vos todos de joelhos, recitemos todos juntos a Nossa Senhora 
a oração que Ela ama muito. (Todos os presentes na Manifestação rezaram a Avé-
Maria de joelhos).  
Nossa Senhora nos abençoa a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Nossa Senhora está coMigo e convosco. 


