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LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, não tenham medo, sou Lúcia de Fátima, Nossa Senhora está aqui, a 
Santíssima Trindade está aqui, Jacinta e Francisco estão aqui, junto Comigo, pela 
vontade do Nosso Senhor. 
Nós queremos falar ao mundo, Nós rezamos pelo mundo, Nós vos amamos, o mundo 
tem de se salvar do pecado e Nós fazemos todo o possível para ajudar Nosso Senhor, 
fazei-o vós também, o primeiro passo que tendes de fazer é acreditar porque para 
Deus nada é impossível, quem acredita torna-se Seu mensageiro. 
Chegou a era na qual se deve falar com a verdade, o mundo precisa de verdade, 
isto é fazer a vontade de Nosso Senhor, como desejava o Papa João Paulo II, o 
último Papa que Nosso Senhor deu à Igreja, para que Se pudesse mudar, Ele vai 
ser Santo, porque Ele dará muito em breve, ao mundo inteiro, grandes sinais da 
Sua Santidade. 
 

JACINTA DE FÁTIMA 
Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, a vossa Irmãzinha Jacinta, Nós queríamos muito 
falar convosco, a vós e ao mundo inteiro, porque queremos que o mundo saiba a 
verdade que a Igreja não divulgou, acreditem em tudo o que vos dizemos, porque 
tudo é a vontade de Nossa Senhora.  
Nós estamos a sofrer muito, porque vemos tantas almas perder-se, a Igreja é muito 
responsável delas e não faz nada para ajudá-las, e é por isso que Nossa Senhora vos 
escolheu para ajudar quem precisa. 
Rezem, porque são tantas almas que vão para o Inferno, o Inferno é um lugar 
horroroso, Nossa Senhora mostrou-mo várias vezes. Irmãozinhos, irmãzinhas, Nós 
estamos sempre entre vocês. 

 
FRANCISCO DE FÁTIMA 

Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, Francisco, queria tanto falar convosco, porque vos 
amo tanto e quero ajudar-vos a superar todos os obstáculos. 
Peço-vos para ajudar Nossa Senhora a salvar as almas longe de Deus, tudo isso é 
possível com a oração incessante, o mundo deve compreender que a intervenção 
de Deus iniciou, o “Terceiro Segredo de Fátima” se realizará dia após dia e todos 
vocês sereis testemunhas.  
Deixai-vos encontrar prontos, porque Nosso Senhor deseja usa-los a todos para 
espalhar a verdade. Nós rezamos muito pelo mundo, convido-vos também a fazê-lo 
também, assim seremos uma só força. Eu vos amo tanto, pedi-Nos e Nós vos 
ajudaremos a superar todas as provas. 
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LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, Eu juntamente com Jacinta e Francisco vos daremos grandes 
confirmações, em breve Nos manifestaremos em Fátima, na Cova da Iria, lugar 
onde Nossa Senhora Nos apareceu a 13 de Maio, e para Nós todas as vezes que 
nos aparecia era o 13 de Maio.  
Em breve Nossa Senhora dará grandes sinais e confirmará Fátima e o Seu 
“Segredo” completamente, porque ainda existem aqueles que não creem, os 
incrédulos não amam a verdade. 
Irmãos, irmãs, a Nossa missão está terminada, voltaremos em breve, temos muito a 
dizer, temos muito para profetizar por vontade de Nossa Senhora, amai-A sobre 
todas as coisas, Ela merece todo o nosso amor, dai-Lhe muitos presentes. 
Nossa Senhora, juntamente com a Santíssima Trindade, nos abençoa a todos, em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Nossa Senhora está Comigo e convosco. 


