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LÚCIA DE FÁTIMA 
 

Irmãos, irmãs, eu sou Lúcia de Fátima, juntamente comigo está Jacinta, está 
Francisco, Nós pastorinhos de Fátima queremos e devemos falar ao mundo, temos 
tanto para vos dizer pela vontade de Nossa Senhora, o mundo deve ser guiado pelo 
Céu porque no mundo não há guia que vos conduza à salvação, mas apenas tanta 
confusão, tende cuidado e defendei-vos bem daqueles que vos enganam, fazendo 
passar o mal pelo bem, há uma grande irresponsabilidade que vos está a levar a 
cometer erros e a não compreender os enganos, as armadilhas que estão no mundo, 
através daqueles que têm o poder, Vivi no mundo e mesmo que não o tenha praticado 
conheço bem a sua malícia, tentaram-me muitas vezes a mentir, a mudar o 
Segredo de Fátima, convencendo-me de que era para o bem da humanidade, 
porque ele fala dos seus pecados, das suas intrigas, hoje Nosso Senhor já não os 
quer encobrir para os ajudar, eles serão desmascarados porque a sua ira é 
subestimada por todos os homens sobre a terra. Nosso Senhor quer corrigir-vos a 
todos, bons e maus, queixai-vos mas não vos converteis, queixai-vos todos os dias 
mas não rezais, queixai-vos a cada momento, mas fazeis poucas coisas boas, estais 
interessados por coisas fúteis e negligenciais a vossa alma, é por isso que precisais de 
correcção, porque Nosso Senhor ama-vos. Irmãos, irmãs, em breve voltarei a 
falar, juntamente com os meus primos, eles têm tanto para vos dizer, Nosso 
Senhor está à espera que o mundo esteja pronto, para conhecer coisas chocantes 
que dizem respeito ao vosso futuro, o Terceiro Segredo de Fátima é mais 
importante do que podeis imaginar. 
Digo-vos Eu, rezem, tenham o terço nas mãos todos os dias, pois se não o fizerem 
hoje, terão de o fazer à força amanhã. 
Irmãos, irmãs, eu amo-vos, eu amo o mundo apesar de não me ter oferecido nada, 
mas deu-me a possibilidade de alcançar o Paraíso.  
Eu tenho de ir, 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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