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LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, sou Lúcia de Fátima, Nossa Senhora está aqui, demonstrai que acreditais, 
apagai os pensamentos humanos, porque estais vivendo a graça que somente Nosso 
Senhor vos pode dar. 
Rezai pelos pobres pecadores, eles devem ser amados, devem ser ajudados e não julgados, 
isto nos ensinou Nossa Senhora, os pobres pecadores são aqueles não sabem aquilo que 
fazem, mas quem conheceu a graça e o amor de Nosso Senhor, não pode e não deve mais 
pecar. 
Jacinta e Francisco estão aqui Comigo, e Eles também vos falarão. 
Irmãos, irmãs, Jacinta está pronta para vos dar os Seus santos conselhos. 
 

JACINTA DE FÁTIMA 
Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, a vossa Irmãzinha Jacinta, também hoje Nossa 
Senhora desejava dar-vos esta grande alegria, Ela está muito feliz com todos aqueles que 
estão perseverando, continuai a perseverar. 
Nós muito em breve vos falaremos também da Nossa vida neste mundo, porque a 
Igreja não revelou tudo sobre Nós. 
Obrigada pelas orações que estais oferecendo também neste momento, Nossa 
Senhora está a ouvir-vos, Ela muito em breve vos dará a grande alegria que vos 
prometeu, Se fará ver, e isto será um grande sinal, tudo isso acontecerá antes que o 
“Terceiro Segredo de Fátima” se confirme, a Igreja procurará por todos os meios 
confundir-vos, mas não o conseguirá. 
 

LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, Francisco está pronto para vos dar os Seus santos conselhos.  

 
FRANCISCO DE FÁTIMA 

Irmãozinhos, Irmãzinhas, sou Eu Francisco, hoje também tivemos a grande alegria de vos 
falar, porque Nós desejamos ajudar-vos sempre neste caminho para a santidade. 
Nossa Senhora, junto com Nosso Senhor, estão muito contentes por alguns de vós que se 
estão esforçando, Eu convido todos a faze-lo, esforçai-vos e grandes serão as alegrias. 
Nossa Senhora está passando no meio de vós, pedi-Lhe e Ela vos atenderá. O mundo não 
compreende a vossa escolha, porque está fortemente tentado pelo Mal que tem na mão 
todos os pobres pecadores, é por isso que Nossa Senhora deseja que A ajudemos. 
Fazemos todo o possível para demonstrar o nosso amor por Ela e pela Santíssima 
Trindade. Vencei as tentações com a oração, também Eu, antes de ver Nossa Senhora, 
tive que recitar muitos Rosários, e era pequeno. A Igreja Santa somos Nós, o Povo de 
Deus! 
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LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, o mundo precisa de fazer penitência, Nossa Senhora pediu-o no “Terceiro 
Segredo de Fátima”, mas aqueles que o administraram, fizeram compreender muito 
pouco de tudo isto, sabei reconhecer a verdade. 
Irmãos, irmãs, hoje é um dia muito especial, o Céu reserva sempre surpresas, Nossa 
Senhora deseja falar-vos. 
Irmãos, irmãs, rezemos todos juntos a oração que Nossa Senhora tanto ama. (Todos os 
presentes na Manifestação rezaram a Avé Maria). 
 

SANTISSIMA VIRGEM MARIA 
Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou Aquela que deu à luz Verbo, Eu sou 
Mãe de Jesus e vossa Mãe. 
Amo-vos, e estou muito feliz de estar aqui, no meio de vós, junto a Minha Filha Lúcia, a 
Minha Filha Jacinta, a Meu Filho Francisco, Eles deram as Suas vidas completamente à 
Santíssima Trindade, sofreram muito neste mundo, mas Deus Pai Omnipotente Os 
recompensou dando-Lhes a vida eterna. 
Sede fortes e corajosos também vós nas provações, nas perseguições que muito em 
breve virão. Abandonai-vos completamente ao amor de Deus Pai Omnipotente, porque 
não há coisa mais bonita do que fazer a Sua vontade. 
Eu estou tocando todos aqueles que Me estão rezando de todo o coração, e vos estou 
fazendo sentir a Minha presença com um calor, e bate forte o vosso coração. Confirmai, 
Meus filhos! (Muitos dos presentes na Manifestação confirmam com palmas).  
Tudo aquilo que vos revelei no “Terceiro Segredo de Fátima” está para se realizar, 
eis porquê Nós desejamos ajudar-vos, porque queremos ver-vos alegrar todos. Nunca 
tenhais medo da Igreja, porque vós viveis na verdade, em breve vão chegar as 
confirmações que estais à espera. 
Amo-vos imensamente! Obrigada pelo amor que estais demonstrando, esta grande alegria 
vós a merecestes, mas haverão outras ainda maiores para todos aqueles que perseverarem. 
Amo-vos, Meus filhos! Hoje tudo está cumprido. Agora devo deixar-vos, também Minha 
Filha Lúcia, Minha Filha Jacinta, Meu Filho Francisco vem Comigo. 
Dou-vos um beijo e vos abençoo a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 


