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SANTA BERNARDETE 
 

Meus irmãozinhos e Minhas irmãzinhas, sou Eu, a vossa Irmãzinha Bernardete, Estou 
aqui junto com Aqueró, a Linda Senhora, Minha e vossa Mãe e do mundo inteiro. 
Sentis a Sua presença com um grande calor, com o Seu perfume, prestai-Lhe 
homenagem! 
Hoje é um dia muito especial para Mim, desejo dar-vos muitas alegrias para 
confirmar a Minha presença neste lugar (Oliveto Citra) que muito em breve será 
conhecido como Lourdes. 
Desejo falar-vos do que acontecerá em Lourdes, para que reconheça os sinais que 
Deus está dando, sobretudo para aqueles que administram a Minha Gruta, aquele 
humilde lugar que a Linda Senhora Me deu e que ninguém dava importância, 
agora fizeram dele um lugar de comércio, de poder, e isso não está bem. 
Meus irmãozinhos, Minhas irmãzinhas, Deus tudo pode, nunca o esqueçais! 
Irmãozinhos, irmãzinhas, não tenhais medo, chegou o momento de vencer com a 
verdade. Em Lourdes Aqueró está para dar grandes sinais e grandes sofrimentos, 
já não é mais a Minha Lourdes, estão para acontecer coisas ainda maiores. Não 
duvideis, a Linda Senhora está sempre, mas já nem sequer a rocha da Gruta de 
Massabielle é santa. 
Muito, muito, muito em breve, por vontade de Deus Pai Omnipotente, a estátua da 
Linda Senhora será destruída, juntamente com a Gruta, porque Lourdes, a Minha 
Terra, renascerá como Deus Pai Omnipotente designou.  
Por isso irmãozinhos, e irmãzinhas, deveis ser fortes, deveis superar toda a provação 
com muita humildade. 
Não acrediteis que seja difícil dar-se à Santíssima Trindade, não é difícil, Eu 
consegui, vós também podeis. Amai-vos! Respeitai-vos! Anulai aquilo que vos torna 
tristes, rezai com o coração e, quando vos cansardes, pedi ajuda, pedi ajuda também a 
Mim se quiserdes.  
Vós podeis faze-lo, se estais aqui é porque podeis! Nunca vos sintais sós, nunca, sofre-
se Eu sei, Eu também sofri muito, mas a Linda Senhora esteve sempre ao Meu lado, 
cada vez que acreditava de não poder mais, não foi fácil para Mim viver na Igreja, não 
foi fácil não sentir-se compreendida, acreditada, mas coMigo estava Aqueró, e isso era 
tudo, também ali (Nevers), um dia não muito distante, o Meu Corpo vos dará 
grandes sinais, onde também todo o mundo verá, e tudo isto acontecerá sempre 
para ajudar as almas a converterem-se, para ajuda-las a aproximar-se de Deus. 
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Irmãozinhos e Minhas irmãzinhas, não tenhais medo de tudo isto, porque o grande 
Desígnio de Deus Pai Omnipotente deve prosseguir.  
Amo-vos muito e fico feliz por todas as vezes que me apresento no meio de vós. Não 
temais, ouço sempre as vossas orações, mas vós, rezai sempre sem nunca vos 
cansardes. 
Aqueró está sobre vós, está a cobrir-nos com o Seu Manto, levantemos os nossos 
terços para Ela, prometeu-Me que os tocará e com estes terços tereis a força para rezar 
sem vos distrairdes, não podemos desiludi-La, a Sua mão está tocando neles, e são 
abençoados, tereis os sinais, ireis tê-los! 
Agora sede fortes, é toda a verdade. 
Tenho de vos deixar agora, o Meu tempo aqui no meio de vós terminou, a Linda 
Senhora chama-Me e Eu tenho de Lhe obedecer. A Linda Senhora nos abençoa, no 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 


