
 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DE DOMINGO 5 DE SETEMBRO DE 2021 

(Primeiro Domingo do mês - ao vivo no Facebook) 

ITÁLIA 

 

 

LÚCIA DE FÁTIMA 

 

Irmãos, irmãs, sou Lúcia de Fátima, comigo está Jacinta, está Francisco, Nossa Senhora está 

sempre ao vosso lado que rezais, e ama infinitamente mesmo aqueles que não rezam, mas chora 

por eles, porque são os seus filhos mais fracos, aqueles que arriscam perder a alma, chora 

sempre, e pede orações por todos aqueles que não rezam, que praticam o mal, que cometem o 

mal, que se deixam guiar pelo mal. 

Quantas coisas Nossa SenhoraMe confiou quando eu estava fechada no convento de Coimbra, 

mas ninguém sabia que Nossa Senhora continuava a aparecer-me, Ela nunca Me deixou 

sozinha, o mundo sim, deixou-Me sozinha, todos Me abandonaram, vou falar sempre agora, 

ninguém será capaz de me deter como entãoo fez, quantos impedimentos, quantos obstáculos 

para dizer a verdade, o Terceiro Segredo de Fátima foi-Me explicado por Nossa Senhora em 

tempos diferentes, já devia ter sido revelado ao mundo há muito tempo, a Igreja não devia ter 

chegado até hoje com dois papas, isto não é possível, Nosso Senhor já não ilumina aqueles que 

vivem nos vértices do Vaticano, e o mundo está cada vez mais confuso, porque está sem guia. 

As cidades mais ricas serão empobrecidas, o povo chinês é insensível aos mandamentos de 

Nosso Senhor, ele será castigado, porque lá a ambição reina, a sua inteligência não é 

aquela do Alto, a sua inteligência lisonjeia os olhos do homem, os inocentes serão salvos, 

mas terão de reconhecer Nosso Senhor como o Redentor das suas almas. 

O povo Francês foi avisado pelo Céu mais de uma vez, e ainda haverá advertimentos, para 

que possa regressar à fé Cristã, o povo Americano sofrerá muitas catástrofes naturais, 

não poderão fazer guerra a ninguém, muitos se converterão muito em breve, o mal tomou 

o poder neste povo, mas em breve cairá. 

A Rússia em breve estará em condições de se submeter à vontade do Céu. 

Irmãos, irmãs, tudo isto faz parte do Terceiro Segredo de Fátima, em breve Eu Lúcia, 

juntamente com os meus primos, juntamente com Nossa Senhora, falaremos ao mundo, 

contar-vos-emos coisas ainda mais claras, para vos fazer enfrentar o futuro que é muito 

perigoso para aqueles que não rezam, mas isto não é compreendido. Por agora não posso 

dizer-vos mais nada, devo ir, Nossa Senhora abençoa-vos a todos, em nome do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo. 

Nossa Senhora está comigo e convosco. 
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