
 
 
 
 

 
MENSAGENS DE SEXTA FEIRA 27 DE OUTUBRO DE 2017 

“VALINHOS” LOCALIDADE DA APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA 
FÁTIMA (PORTUGAL) 

 
 

LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, somos nós os três pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, Nossa Senhora 
está aqui, o lugar onde Ela Nos apareceu, um lugar muito importante onde foi 
anunciada a aparição de Nossa Senhora pelo Arcanjo Gabriel, aqui haverá muitos 
milagres, espalhai esta profecia, tudo isto faz parte do projeto que Nosso Senhor tem 
sobre Fátima.  
Não tenhais medo, vós estais aqui porque assim o quis Nosso Senhor, na Cova, Nossa 
Senhora revelou-nos muitas profecias que nós vos vamos revelar lá, na Cova o sol dará 
de novo sinais, brevemente o mundo viverá outro milagre único do sol, isto acontecerá 
quando o mundo estiver coberto de trevas, para que os homens se possam purificar.  
Tivemos muitos obstáculos, muitos impedimentos para revelar o Segredo de Fátima, 
Nossa Senhora dizia-nos a quem o revelar, muitos o guardaram pela vontade de Nossa 
Senhora, até chegar a hoje o momento em que precisa ser revelada toda a verdade ao 
mundo, que precisa saber, porque precisa de salvação que acontece através do sofrimento. 
Irmãos, irmãs, a presença de Nossa Senhora é muito forte no meio de vós, Ela vos está 
dando o seu perfume. Jacinta e Francisco também falarão com vocês agora. 
 

JACINTA DE FÁTIMA 
Irmãozinhos e irmãzinhas, Eu sou a vossa irmãzinha Jacinta, estamos aqui no meio de vós, 
estamos a acompanhar-vos nesta missão, neste lugar tão importante para nós, o Arcanjo 
Miguel deu-nos pela primeira vez “Nosso Senhor”, neste lugar Nossa Senhora deu-nos 
grandes sinais que em breve também vos dará a vós, aqui neste lugar ensinou-nos a rezar 
a Avé Maria e ensinou-nos a oração antes de receber Nosso Senhor. 
Irmãozinhos e irmãzinhas, desejei tanto falar convosco aqui, onde tudo começou, 
Nossa Senhora revelou-nos muitos segredos, que alguns já tinham sido revelados por 
Nós à Igreja, mas eles não quiseram dizer nada, e fizeram-nos silenciar, com medo de 
perder as almas que eles tomaram, Nossa Senhora e Nosso Senhor já não confiam 
mais neles, porque ainda continuam a esconder a Verdade, eles tinham muito medo de 
nós e procuraram de todo modo enganar-nos, mas Nossa Senhora nunca o permitiu, 
eles tentaram de todas as maneiras convencer-nos de que o que vimos não era Nossa 
Senhora, digo-vos tudo isto porque em breve eles o farão também convosco. 
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FRANCISCO DE FÁTIMA 
Irmãozinhos e irmãzinhas, sou Eu Francisco, também para mim é uma grande alegria poder 
falar convosco neste lugar, onde Nossa Senhora nos apareceu, aqui aparecia-nos com mais 
frequência, ajudava-nos e ensinava-nos muitas coisas para que o nosso Espírito se 
fortalecesse, também aqui Nossa Senhora nos revelou muitos segredos, tudo será 
conhecido muito em breve, porque Nós o revelaremos a vocês.  
A Igreja tentará confundir-vos, eles ainda não entenderam que a intervenção de Nosso 
Senhor já começou, e já não poderão impedir a verdade, o mundo terá que ser salvo, 
Nossa Senhora quer que todos os seus filhos cheguem ao Paraíso, o inferno será 
aniquilado, Fátima brilhará no mundo. Irmãozinhos e irmãzinhas, estejam prontos, 
nós vos revelaremos verdades muito grandes, nunca vos deixeis confundir, Nossa 
Senhora está sempre ao vosso lado, até mesmo a nós tentavam-nos confundir, mas Nossa 
Senhora sempre esteve connosco e não permitia que ninguém Nos pudesse enganar. Eu vos 
amo irmãozinhos, eu vos amo irmãzinhas.  

 

LÚCIA DI FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, o mundo só conhece uma parte da Nossa história, vivemos muitas coisas, até 
Jacinta e Francisco apesar de terem “voado para o Céu” tão cedo passaram por muito, no 
sofrimento, em silêncio, em oração, é por isso que hoje Nosso Senhor os exalta em todo o 
mundo, Eu seguirei adiante para continuar a minha Missão que Nossa Senhora Me 
confiou, a de fazer triunfar o Seu Coração Imaculado, anunciarei tudo o que me 
revelou em muitos anos, revelei tudo somente a João Paulo II, também Ele continua 
esta missão, o mundo falará de Nós. Fátima é um capítulo aberto, já ninguém fará 
calar a verdade que Nosso Senhor estabeleceu para que se venha a conhecer.  
Irmãos, irmãs, vocês que acreditam no “Terceiro Segredo de Fátima” perseverai comigo, 
Nossa Senhora saberá como recompensar-vos no céu, meta a que todos deveis chegar, não 
se chega ao Paraíso sem ser através do sofrimento, o meu foi aquele de obedecer à Igreja, 
mas já sabia que Nosso Senhor me teria dado a oportunidade hoje de dizer a verdade ao 
mundo, a verdade de Nossa Senhora.  
Aqueles que governavam faziam com que negássemos para não perder o poder, mas em 
seus corações acreditavam em Nós, porque o Nosso testemunho tocava-lhes o coração, fazei 
o mesmo com todos aqueles que não acreditam em vós. Irmãos, irmãs, abracem-vos todos, 
estais a abraçar a Cruz, façam isso sempre com amor, isso ensinou-me Nossa Senhora, 
todos os dias nunca se esqueçam.  
Os Anjos e os Arcanjos estão aqui no meio de vós, os Arcanjos, Miguel, Gabriel e 
Rafael fazem parte do “Segredo de Fátima”, divulgai tudo aquilo que Nós vos 
revelamos.  
Amo-vos irmãos e irmãs, devemos ir, Nossa Senhora nos chama, os três pastorinhos 
cumpriram sua Missão, Nossa Senhora nos abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo.  

Nossa Senhora está comigo e convosco. 


