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SANTA BERNADETE 
Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, sou Eu, a vossa irmãzinha Bernadete, estou aqui 
porque rezei tanto, para que Deus Pai Todo-Poderoso Mo pudesse conceder. 
Eu desejei muito falar convosco, e quero tanto falar ao mundo inteiro, que nunca deve 
esquecer Lourdes, que precisa de muita oração, porque em breve haverá ali muitos 
castigos. 
A Linda Senhora está aqui, Ela vos está a dar a Sua presença, ama-vos, adora todos os seus 
filhos sem distinções, convida-vos continuamente a rezar pelo mundo, escutai-A, Eu também o 
fiz, e ainda com Ela rezo todos os dias por vós, porque o mal neste mundo é muito forte. 
Escavai nos vossos corações para que possais encontrar a fonte, aquela que vos conduzirá ao 
Paraíso, Ela, a Linda Senhora, ensinou-Me a escavar no Meu Coração, foi a Minha Maestra, e 
Eu segui tudo o que Ela Me convidava a fazer. 
Eu estou sempre com Ela, onde quer que seja, porque Deus Pai Omnipotente Mo concede, o 
olhar da Linda Senhora estava sempre sobre Mim, mesmo quando Eu não A via sentia-Me 
protegida, amada e observada, porque Aquerò nunca Me deixava como faz também com todos 
vocês, com todos aqueles que fazem a vontade do Céu. 
A oração vos torna humildes, e a humildade faz-vos ser Santos, a Santidade é amor, 
testemunha-la é muito simples se no coração está Deus. A Linda Senhora deu-Me tanto amor 
e tanta responsabilidade. 
Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, neste lugar o plano do Deus Pai Todo-Poderoso é 
grande, haverá curas, prodígios, milagres, este lugar se tornará como a Minha Lourdes, e 
é por isso que Deus Pai Omnipotente confiou este plano a vós, para o proteger das 
instituições, do poder, do pecado. Saibam protegê-lo e entender a importância deste lugar 
e do vosso chamamento, a Linda Senhora está convosco, nunca vos abandona, não tenham 
medo. 
Irmãozinhos e irmãzinhas, hoje para Mim é um dia muito importante, hoje começa uma nova 
caminhada juntamente convosco, porque Lourdes deve ser reconhecida como Deus deseja. 
Lourdes deverá ser um ponto de referência para muitas almas que precisam reencontrar 
a fé, o amor, Lourdes terá que ser reconhecida como um lugar de grandes curas. A Linda 
Senhora estará lá para cobrir todos aqueles que desejam ser abraçados pelo Seu amor, Ela 
pede-nos para rezar, para que tudo isto possa acontecer o mais rápido possível. Eu amo-vos 
muito e adoro estar aqui no meio de vós. 
Em breve vos indicarei o preciso lugar onde jorrará a água, como em Lourdes aqui 
também a água fará curas, esperai por mim, porque isto não está longe. 
Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, a Linda Senhora está a chamar-Me, tenho que ir. 
Levantai o olhar para o Céu com o Santo Rosário nas mãos, porque Ela quer abençoar-vos, 
está-se emocionando e as Suas lágrimas estão sobre vós. 
A Bela Senhora Nos abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
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