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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou Aquela que deu à luz o Verbo, 
Eu sou a Mãe de Jesus e vossa Mãe, desci com grande poder, junto a Meu Filho 
Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui no meio de 
vós. 
Meus filhos, Eu vos amo imensamente, Estou a dar-vos o Meu perfume, estou a 
passar no meio de vós e estou a acariciar-vos, desejo imenso fazer-vos sentir a Minha 
presença para consolar os vossos corações, acreditai meus filhos, tende fé, desejo 
imenso a conversão dos pobres pecadores, são tantíssimos em todo o mundo, não 
compreendem o risco que correm, rezai por eles. 
A humanidade não se quer saber que se está a autodestruir, desejamos salvar as almas 
através de todos aqueles que rezam e compreenderam a verdadeira vida, sigam o Meu 
filho Jesus, Ele é a vida, neste mundo nunca encontrareis a alegria. Amo-vos e desejo 
ajudar-vos sempre. 
Hoje é um dia muito especial, os Meus filhos, Jacinta e Francisco vão falar-vos, 
rezem em vossos corações, porque Eu estou aqui e ouço as vossas orações. 

 
 

JACINTA DE   FÁTIMA 
Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, a vossa irmãzinha Jacinta, estamos aqui no meio 
de vós, desejámos muito falar convosco, Eu e Francisco temos muito para vos 
contar, ainda que a Nossa experiência neste mundo tivesse sido pouca, mas nesse 
pouco Nossa Senhora Nos ensinou muitas coisas. 
Nossa Senhora ensinou-Nos a rezar, a faze-lo de todo o coração, ensinou-nos a amar 
a todos, também os pobres pecadores, sobretudo eles. Ensinou-Nos e  pediu-Nos para 
oferecer muitos pequenos sacrifícios, para que o Nosso Espírito crescesse sempre 
mais, mas sobretudo ensinou-Nos a dizer sempre a verdade, o que neste mundo não 
fazem, o que a Igreja não faz. 
Nossa Senhora, esta tarefa a deu a vós, porque quem conhece a verdade é muito 
responsável, vós conheceis o “Terceiro Segredo de Fátima”, e é isso que vos 
torna responsáveis por muitas almas que não conhecem esta verdade. Fazei-o 
conhecer em todo mundo, para que muitas almas se arrependam, quando nos foi 
revelado a Nós, não podíamos dizer nada, mas tínhamos de o guardar no Nosso 
coração, para Nós foi muito difícil não dizer nada, mas assim queria Nossa 
Senhora. 
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Irmãozinhos e irmãzinhas, nunca tenhais medo, Nossa Senhora e Nosso Senhor 
nunca vos abandonarão, Eles vos amam muito, manifestai também vós o amor que 
tinha por Eles. Fazei penitências, fazei renuncias e rezai muito, mas fazei-o de todo o 
coração. 
 
 

FRANCISCO DE FÁTIMA 
Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Francisco, queria muito falar convosco neste dia 
especial. 
Nossa Senhora deseja que todos os seus filhos compreendam a importância da 
oração rezada de todo o coração, só com ela o mundo se poderá salvar do pecado. 
Nós rezamos muito para que o mundo se pudesse converter, rezai vós também por 
tudo isso. 
Irmãozinhos, irmãzinhas, todos podereis colocar em prática os ensinamentos de 
Nossa Senhora, Ela deseja a salvação de todas as almas, o mundo tem de 
conhecer o “Terceiro Segredo de Fátima”, ele vai-se confirmando dia após dia e 
Nosso Senhor quer que todos estejam prontos para compreender a Sua acção. 
Sede humildes em todos os momentos da vossa vida, sejam cheios de amor pelos 
pobres pecadores, tudo isto nos ensinou Nossa Senhora. 
Amo-vos irmãozinhos, amo-vos irmãzinhas, rezem-nos em todo o instante, estaremos 
próximos a cada um de vós. 
 
 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
Meus filhos, a presença da Santíssima Trindade é muito forte no meio de vós, 
não tenhais medo e perseverai sempre, Nós vos daremos sempre a força de 
perseverar. Acreditai mesmo quando não é fácil, as alegrias logo chegarão, Me 
vereis e sereis as primeiras testemunhas. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, agora tenho de vos deixar, dou-vos um beijo meus 
filhos, e vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Shalom! Paz meus filhos. 


