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ITÁLIA 

 

 

SANTA BERNADETE 

 

Meus pequenos irmãos e irmãs, sou Eu a vossa irmã mais nova Bernadete, a Bela 

Senhora está comigo perto de cada um de vós, Eu desejo levar-vos a todos a Lourdes, 

para vos fazer sentir o ar de Lourdes, a Bela Senhora concede-vos as suas graças, as 

suas bênçãos, a sua protecção, o seu amor, Ela concede-vos tudo o que pode, 

ajoelhem-se sempre diante dela porque quer fazer-se ouvir, até neste momento ela quer 

fazê-lo. Fechai os olhos e com as mãos juntas, como Eu fiz quando a vi na primeira 

aparição, os meus olhos viram-na mesmo quando estavam fechados, neste momento 

Ela está a dar o Seu perfume de flores, são as rosas amarelas que Ela tem sobre os pés, 

o ar fresco, os arrepios, o bater do coração, o calor no vosso rosto, tudo isto é o que Eu 

vivi em Lourdes na primeira aparição, e hoje muitos de vós estão a vivê-lo, parem os 

vossos pensamentos neste momento, não há nada mais importante, o mundo tira-vos o 

tempo para dedicar a Jesus que merece toda a vossa disponibilidade. 

Hoje estou muito feliz por poder falar-vos, entrei em muitas casas e lá permanecerei se 

Me rezardes sempre, para que Eu possa interceder por todos vós que tanto amo e que 

desejo ajudar.Todos os vossos sofrimentos, as vossas doenças, serão consoladas, 

muitos de vós estão doentes e pediram a cura, alguns de vós serão atendidos e 

recordareis este momento, muitas vezes a doença é um dom que santifica as vossas 

almas, Eu também estive doente durante muito tempo, foi tudo o que pude oferecer ao 

Bom Jesus.  

Muitas doenças são causadas pela maldade dos homens que têm sede de poder, e 

não têm piedade das vidas humanas queridas a Jesus, estes pecadores arriscam-se 

ao inferno, e a Bela Senhora chora sempre por estes seus filhos que fazem tanto 

mal, rezai e consolai o Seu coração juntamente comigo, o mundo oferece-vos muito 

pouco em comparação com o que vos dá a Bela Senhora juntamente com Jesus. 

Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, agora Eu tenho de ir, a Bela Senhora chama-

me, em breve voltarei a falar convosco, desejo-o tanto, desejo viver momentos únicos 

juntamente convosco. Amo-vos, a Bela Senhora abençoa-vos a todos, em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

 


