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LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, sou Eu, Lúcia de Fátima, Nossa Senhora está aqui, Ela está abrindo 
os braços a todos vós. 
Nem todos acreditam no Seu amor que salvou e salvará muitas almas, Ela ama 
infinitamente todos os Seus filhos, até os mais pecadores, porque são muito frágeis, 
muito bons, e o Mal se aproveita disso. 
Irmãos, irmãs, Eu fui enviada pela Santíssima Trindade, que está aqui, no meio de 
nós, tudo isto faz parte do plano de salvação de Nosso Senhor, Eu estou continuando 
a missão que Me foi confiada, junto a Mim, também Jacinta e Francisco o fazem! E 
também Eles hoje vão falar convosco. 
Nosso Senhor, está chamando todos à salvação, há já muito tempo e de muitos 
modos. O mundo não quer compreender que se Nosso Senhor nos dá a conhecer o 
mal, é para escolher o bem, para Nós, embora fossemos pequeninos, mostrou-Nos o 
Inferno, um lugar horrivel, onde há muitas almas até Consagradas, ninguém deveria ir 
para lá, muito menos elas. 
Jacinta várias vezes viu o Inferno, e rezou muito para que mais ninguém fosse para 
lá, mas infelizmente o Mal nunca se rende, por isso devemos ajudar Nosso Senhor 
com as nossas orações, com as nossas renúncias, com os nossos sacrifícios. 
Irmãos, irmãs, agora Jacinta vai falar-vos. 

 
JACINTA DE FÁTIMA 

Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu a vossa Irmãzinha Jacinta. Também hoje desejava 
falar-vos, porque Nós desejamos ajudar-vos sempre. 
Rezamos muito a Nossa Senhora, para que hoje também vos ajudemos a superar 
todas as provas, também Nós neste mundo recebemos muitas provas, mas é com a 
ajuda de Nossa Senhora e Nosso Senhor que as superamos, e é por isso que pedimos 
a vós também para superar todas as provas com amor, com humildade e com 
paciência, e de oferecer sempre muitos, muitos sacrifícios, porque é sempre pouco. 
Nós, para ver Nossa Senhora, sofremos muito, mas tudo isso serviu para salvar 
muitas almas. 
 

LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, sentis esta paz? É a presença de Nosso Senhor Jesus. Francisco 
deseja falar-vos, Ele que tanto amou e ama Nosso Senhor Jesus. 
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FRANCISCO DE FÁTIMA 
Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, Francisco. Estou muito feliz em falar convosco, 
desejei muito falar-vos. Hoje a Santíssima Trindade desceu com grande poder no 
meio de nós. 
Nossa Senhora deseja que todos os Seus filhos ofereçam sacrifícios e penitências em 
honra de Nosso Senhor Jesus, porque merece tanto, Ele que deu a Sua vida por nós, 
pelo mundo, tende a força e a coragem de afastar as tentações, quando vierdes 
provados pensai no Seu imenso amor que tem por cada um de nós. 
A oração, recitada com o coração fortifica o espírito e ajuda a compreender sempre 
mais o chamamento de Nosso Senhor. Superai as provas e a alegria estará convosco. 
Quando nós íamos para a Cova da Iria (Fátima), encontrávamos sempre mais 
gente, cada vez mais. Quando o “Terceiro Segredo de Fátima” será confirmado 
completamente, também neste lugar (Oliveto Citra) haverá sempre cada vez mais 
gente, por isso perseverai sempre em vir aqui, neste lugar santo. 
Irmãos, irmãs, Nós rezamos sempre por cada um de vós, porque desejamos ver-vos 
sempre fortes e combatentes, como nos quer Nosso Senhor. 
Amo-vos, irmãozinhos e irmãzinhas! 

 
LÚCIA DE FÁTIMA 

Irmãos, irmãs, nem todos aqui presentes colocais em prática os Nossos 
conselhos, mas quem o fizer ganhará para si as imensas alegrias que Nossa 
Senhora dará aqui muito em breve. Muitos A verão, mas não todos. Ver Nossa 
Senhora é um dom especial, ainda que Ela quisesse fazer felizes a todos, mas não 
pode, porque as coisas que vem do Céu devem-se conquistar. 
Irmãos, irmãs, segui o vosso coração, que nunca vos trás confusão; ali encontrareis 
sempre todas as respostas para que ninguém vos engane, porque, recordai-vos, a 
Igreja que Nosso Senhor constituiu, é fundada sobre os Seus ensinamentos 
irrevogáveis. 
Agora tenho de ir, a Nossa missão terminou, mas muito em breve falaremos 
ainda e vos daremos grandes sinais da Nossa presença, da presença de Nossa 
Senhora. 
Agora todos de joelhos para recitar a oração que Ela tanto ama. (Todos os presentes 
na Manifestação rezaram a Avé Maria de joelhos). 
Santíssima Trindade, juntamente com a Nossa Senhora, abençoa-nos. Em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Nossa Senhora está comigo e convosco. 


