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LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, sou Lúcia de Fátima, Nossa Senhora está aqui junto com a 
Santíssima Trindade, acreditais? Nossa Senhora deseja ouvir a vossa voz, 
acreditais? (Todos os presentes na Manifestação responderam sim). 
Coloquem-se todos de joelhos como sinal de reconhecimento da Santíssima 
Trindade, fazei-o sempre, quem tem poder neste mundo ajoelha-se diante do mal, 
diante das tentações, mas vós que rezais ajoelhai-vos diante de Nosso Senhor. 
Estou aqui junto a Jacinta e ao Francisco, Nós rezamos convosco, Nós nunca 
deixamos de obedecer a Nossa Senhora, metemos em prática os Seus ensinamentos, 
todos vós podeis fazê-lo, o Paraíso acolhe todas as almas que obedecem a Nosso 
Senhor. 
O “Terceiro Segredo de Fátima” foi revelado em três aparições, numa destas foi 
anunciado que um dia Nosso Senhor haveria de tirar o poder à Igreja e haveria 
de constituir uma nova Igreja, formada pelo seu povo, por gente simples, os 
muros desta Igreja são a vossa fé, e quem reza ele próprio é uma flor diante do 
altar de Nosso Senhor. Tudo isto só o pode compreender quem faz a vontade de 
Nosso Senhor, vesti a veste de consagrado, tendo coragem em meter em prática 
renunciando ao poder, ao pecado, quem está, e quem esteve nos vértices da 
Igreja aproveitou-se da misericórdia de Nosso Senhor e ainda hoje impõem 
obediência a eles a não a Deus. 
Tereis a confirmação disto que vos estou a dizer, dia após dia o poder cairá.  
Irmãos, irmãs, Jacinta e Francisco também vos querem falar. 
 

JACINTA DE FÁTIMA 
Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, a vossa irmãzinha Jacinta, Nós estamos aqui por 
vontade de Nossa Senhora, Nós desejamos sempre atender todo o Seu desejo, fazei-o 
vós também, porque Ela deseja-o muito também de vós. 
Nem todos fazeis aquilo que Ela vos pede, escutai o vosso coração, porque Ela fala-
vos ai, Ela deseja dar-vos grandes alegrias, mas não o pode fazer porque nem todos 
estais preparados para as acolher. 
Não tenhais medo, a Igreja pensa de ter o poder, mas não o têm, eles temem todos 
aqueles que fazem a vontade de Nosso Senhor, e é por isso que vos desencorajam a 
fazer a vontade de Deus, rezai por eles, Nossa Senhora isso nos pedia sempre. 
Acreditai em Nós, porque é a verdade, nunca vos deixeis desencorajar por eles, 
porque eles procuram de todas as maneiras de vos desencorajar, mas nunca o 
conseguirão fazer, porque assim decidiu Nossa Senhora e Nosso Senhor. 
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Nós daremos grandes sinais no mundo todo, também em Fátima, para que o 
“Terceiro Segredo de Fátima” seja conhecido em todo o mundo. 
 

FRANCISCO DE FÁTIMA 
Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, Francisco, queria tanto falar convosco, desejava 
muito ajudar-vos a compreender o chamamento que recebestes, vós que 
compreendestes a importância da oração, deveis rezar porque o mundo não 
compreende a obra de Deus. 
Tudo o que está a acontecer no mundo já foi preanunciado no “Terceiro Segredo de 
Fátima” , dai importância a tudo isto e fazei dar importância, porque em breve se 
confirmará definitivamente. 
Estai prontos aos apelos de Nosso Senhor, Ele quer-vos fortes, deseja-vos humildes, 
porque com a humildade será combatido o mal. 
A Igreja está em total confusão, Nossa Senhora tinha-nos revelado que tudo isto 
seria o inicio da vinda de Seu filho Jesus. 
Em Fátima foram reveladas grandes verdades, que muito em breve serão 
conhecidas em todo o mundo. 
Irmãozinhos, irmãzinhas, rezai sempre com o coração, não vos deixeis tentar pelo 
mal que quer impedir o vosso caminho. 
 

LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, aceitai sempre a vontade de Nosso Senhor, mesmo quando não for 
fácil, Eu também tive que o fazer quando Me foi revelado que Jacinta e Francisco 
teriam que ir cedo para o Céu, Eu queria ir com Eles, mas tive que aceitar de ficar 
neste mundo para testemunhar o “Terceiro Segredo de Fátima”. 
As confirmações e os sinais que Nós daremos em Fátima serão poderosos, 
porque ali a gente ama-Nos. 
Irmãos, irmãs, a presença de Nossa Senhora está no meio de vós, muitos sentiram o 
Seu perfume, o Seu calor, confirmai. (Muitos dos presentes na Manifestação 
confirmam com palmas). 
Agora convido-vos a colocarem-se de pé, cantemos todos juntos o refrão dedicado a 
Nossa Senhora. (Todos os presentes na Manifestação cantaram o refrão dedicado a 
Nossa Senhora -A Treze de Maio-). 
Nossa Senhora está emocionada por todos vós, Ela ama todos os seus filhos, 
sobretudo mais os pecadores que não sabem aquilo que fazem. 
Nossa Senhora, juntamente com a Santíssima Trindade, nos abençoa a todos, em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
 
 
 


