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LÚCIA DE FÁTIMA 

Irmãos, irmãs, sou Lúcia de Fátima, juntamente comigo está Jacinta, está 
Francisco, Nós fomos enviados por Nosso Senhor, neste mês que Ela, Nossa 
Senhora nos apareceu para que pudéssemos trazer as Suas mensagens à Igreja e a 
todo o mundo. Despertai, não é tempo para se deixar enganar, o Céu quer falar, os 
corações mansos ouvirão a voz que vem do Céu, não vos endureçais, todos precisam 
de rezar, de acreditar em Nosso Senhor. 
Uma vez que a humanidade até hoje tem sido surda aos apelos de Nossa 
Senhora, muitos cientistas estão na confusão, e estarão cada vez mais, mas 
alguns serão esclarecidos (iluminados), para revelar castigos, catástrofes e 
muitas outras mudanças que terão lugar no mundo. Quando as pessoas 
começarem a acreditar e ter medo, começarão a rezar, a rezar tanto. 
 

JACINTA DE FÁTIMA 
Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu, a vossa irmã Jacinta, somos mesmo Nós, os três 
Pastorinhos, aqueles que levaram por diante o plano de Deus, e continuamos a fazê-
lo hoje. Prometemo-lo a Nossa Senhora na primeira aparição, prometemos-Lhe que 
A ajudaríamos a realizar os planos de Nosso Senhor, Nós queremos salvar tantas 
almas que não conhecem a verdade, Nossa Senhora já nos revelou tudo aquilo que 
está a acontecer, Ela desejava que os poderosos da Igreja revelassem tudo isto, 
mas eles não o fizeram, e continuam a não fazer-nos entender, que só Nosso 
Senhor é a verdadeira salvação. 
 

FRANCISCO DE FÁTIMA 
Irmãozinhos, irmãzinhas, sou Eu Francisco, estamos aqui a mando de Nosso Senhor, 
Ele enviou-Nos para avisar o mundo, que o Seu plano de salvação está em curso, 
estais a viver o início do "Terceiro Segredo de Fátima", o mundo deve estar 
preparado, porque será cumprido a qualquer momento. Nosso Senhor está 
purificando as almas dos pobres pecadores, para que possam ir para o Céu, os avisos 
do Céu têm de ser acolhidos, Nossa Senhora deseja a salvação de todas as almas, 
rezai e colocai em prática tudo o que Ela Nos pede. 
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LÚCIA DE FÁTIMA 
Irmãos, irmãs, Eu, Lúcia de Fátima, fui obrigada a obedecer, sempre obedeci para 
poder falar convosco hoje, segui João Paulo II, o último Papa iluminado por 
Nosso Senhor, Ele ainda está com todos vós. Oferecei penitências, mas não aquelas 
que as crianças fazem, convertei-vos, dai o coração a Nosso Senhor, a salvação 
ainda é para todos, mas depois de outros avisos, Nosso Senhor dará o Seu 
decreto.  
Tudo isto deve ajudar-vos a rezar, e fazer com que todos aqueles que vós encontrais 
na vossa vida rezem, como nós fizemos, os três Pastorinhos. Irmãos, irmãs, agora 
damos-vos a bênção, juntamente com Nossa Senhora, que está sempre perto de todos 
aqueles que rezam com o coração, muitos ridicularizaram-Nos, mas depois 
arrependeram-se, Nossa Senhora abençoa-Nos a todos. Em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo.  

Nossa Senhora está comigo e convosco. 
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