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LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, sou Lúcia de Fátima, juntamente comigo está Jacinta, está Francisco, 
estamos aqui no meio de vós pela vontade de Nosso Senhor, que quer dar-vos grandes 
sinais da Nossa presença. Vamos falar-vos, dando-vos muitos sinais em vossos corações, 
apenas se acreditardes podereis receber esta graça, em breve muitos ireis a Fátima, 
queremos tocar os vossos corações, Eu, Jacinta e Francisco desejamos falar convosco, 
não tenham medo, viestes aqui com fé, acreditai em Nós e tereis sinais nos vossos 
corações. 
Irmãos, irmãs, rezai todos os dias, fazei penitência, sacrifícios, podes fazê-lo, Nossa 
Senhora pediu-Nos isso e nós eramos muito pequenos, agora Ela pede-o a vós, salvais as 
almas com as vossas orações, o vosso amor, o vosso exemplo, colocai a vossa vida à 
disposição de Nosso Senhor, que deseja formar, com os que rezam, a Igreja Santa. 
Em Fátima, haverá grandes sinais, de modo que o Terceiro Segredo seja lembrado 
por todo o mundo, ainda não se confirmou em definitivo, mas em breve vereis. 
A Igreja é composta por todos aqueles que respeitam os Mandamentos, levai uma vida 
Santa para formar a Igreja Santa, muitos não acreditam, mas muitos que estais acreditando 
sereis recompensados e os incrédulos se arrependerão. 
 

JACINTA DE FÁTIMA 

Irmãos, irmãs, sou Eu, a vossa irmã Jacinta. Estou muito feliz de estar aqui no meio de 
vós, desejo sempre fazê-lo, para vos poder ajudar nas dificuldades, porque sei o que 
significa sofrer, Nós sofremos muito neste mundo, mas com a ajuda de Nossa Senhora 
conseguíamos alegra-nos, por isso vos digo confiai n’Ela, abri sempre mais o vosso 
coração ao Seu amor, neste mundo nunca encontrareis a alegria. Irmãos, irmãs, Nossa 
Senhora quer ajudar a todos, até mesmo os mais pecadores, amai-os vós também, deixa-
vos guiar pelo vosso coração, é lá que encontrareis a verdade. 

 

FRANCISCO DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, sou o Francisco, eu queria muito falar convosco, desejo dizer-vos que 
Nossa Senhora está muito feliz por todos aqueles que hoje abriram os seus corações ao 
Seu amor. Nossa Senhora deu-vos uma grande força, para que possais enfrentar as 
provas que muito em breve haverá. 
Convido-vos a recitar muitos terços, porque o mundo está em ruínas, e só pela oração pode 
ser ajudado. Irmãos, irmãs, testemunhai dia após dia a vossa escolha, assim podereis 
ajudar tantíssimas almas confusas que não conhecem a verdade. 
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LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, a Nossa missão chegou ao fim, Nossa Senhora ainda está a dar a Sua 
presença, Ela vos ama, nunca deixa de rezar pelo mundo. Jejuai por amor a Ela, Nós 
também o fizemos, Ela dizia-Nos que jejuando se podem salvar muitas almas. Ela está 
aqui, está abrindo os Seus braços, honrai-A, todos juntos, cantemos a Ave-Maria em sua 
honra. 
Nossa Senhora nos abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Nossa Senhora está comigo e convosco. 


