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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou Aquela que deu à luz o Verbo, Eu 

sou a Mãe de Jesus e a vossa Mãe, desci com grande poder, juntamente com o Meu 

Filho Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está no meio de vós. 

Juntamente comigo estão os Pastorinhos de Fátima, como vos tinha prometido, 

revelar-vos-emos o grande Segredo de Fátima, dia a dia cada vez mais, no dia 12 de 

Outubro era a véspera do grande milagre do sol que Deus Pai Todo-Poderoso 

concedeu em Fátima, neste dia falei à Minha filha Lúcia, disse-lhe que depois do 

milagre, tantas coisas iriam mudar, disse-lhe a Ela que nunca mais voltaria a ver os Seus 

primos Jacinta e Francisco. As perseguições foram muitas, a maior dor para Eles era 

serem perseguidos pela Igreja, muitas vezes foram levados perante diferentes padres, 

mas a Sua verdade foi sempre uma, diziam sempre, não há nada mais belo do que amar 

Nossa Senhora, nada e ninguém nunca os corrompeu. 

Meus filhos, Eu revelei-Lhes que o poder absoluto que a Igreja tinha tomado, se tornaria 

sempre cada vez mais forte, numa das Minhas aparições mostrei-lhes o inferno, Lúcia, 

Jacinta e Francisco cobriram os seus rostos, porque viram arder naquelas chamas até 

as almas que conheciam e os tentaram para que negassem tudo, Eu disse-lhes que em 

breve ajudariam o Céu a gritar a verdade, estes são os tempos que EuLhes tinha 

anunciado. 

Em cada uma das Minhas aparições, dava-Lhes a beijar o Crucifixo, deviam guardá-lo 

sempre nos bolsos, isto era um sinal de fé contra a Igreja, que nestes tempos pisoteou o 

sacrifício divino, não vos deixeis confundir, porque em breve a Igreja exaltará uma 

cruz, mas não será aquela do Meu Filho Jesus, nesse dia foi estabelecido a 

intervenção dos Pastorinhos de Fátima, reconhecereis a mentira, porque na cruz 

vereisdesenhadascaveiras, serão as mesmas caveiras que Lúcia, Jacinta e Francisco 

viram no inferno. 

Meus filhos, deixai-vos inundar pelo amor de Meu Filho Jesus, para 

compreenderdes o que vos digo, aqueles que já conhecem os planos de Satanás 

tentarão impedir-vos, a conspiração dentro dos muros do Vaticano é grande, o 

Terceiro Segredo de Fátima que Vos estamos a explicar, fará muitas almas 

arrependerem-se, a Minha filha Lúcia teve a tarefa de o revelar a alguns prelados, 

aqueles que tentaram dizer a verdade foram silenciados até mesmo com as 

próprias vidas.  
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Fátima devia brilhar ao proclamar Minha filha Lúcia, Santa na terra, até nisto o 

Meu filho João Paulo II foi impedido, mas o que foi revelado será gritado ao 

mundo inteiro, Minha filha Lúcia, Minha filha Jacinta e Meu filho Francisco desejam 

falar-vos. 

LÚCIA DE FÁTIMA 

Irmãos, irmãs, Eu sou Lúcia de Fátima, a Pastorinha que nada significava, hoje sou a 

Mensageira de Nossa Senhora, o mundo terá de o aceitar, Lúcia, disse-meNossa 

Senhora: fostes escolhida, Eu revelar-Te-ei os segredos do Céu, juntamente com 

Jacinta e Francisco, 3 segredos importantes. 

O primeiro diz respeito a vós, diz respeito ao vosso futuro, Jacinta e Francisco em 

breve deixarão este mundo, Tuterás de ficar aqui por muito tempo, pela Minha vontade, 

far-te-ei conhecer o mal que há na igreja, nem tudo é belo, quando fores maior 

compreenderás o que quero dizer. 

Lúcia, disse-meEla: Francisco ouvirá a Minha voz, Ele deseja-o e Eu dar-lhe-ei esta 

alegria. Porque Eu, Lúcia, estava a sofrer tanto, tentava explicar tudo ao Francisco, 

mas não conseguia, Ele era muito bom, muito humilde, e para Mim era justo que Ele 

ouvisse a voz de Nossa Senhora, que era maravilhosa, apesar de algumas coisas Nos 

fazerem sofrer. 

Senhora,não Me deixe sozinha, não temas Lúcia, não estarás sozinha, Eu estou 

Contigo, e Jacinta e Francisco lá do alto velarão por Ti, este foi o primeiro segredo, Eu 

teria de enfrentar o mundo. Francisco falar-vos-á em breve sobre isto, sobre o primeiro 

segredo. Jacinta, por outro lado, contar-vos-á sobre o segundo segredo, aquele dia era 

diferente, não era como os outros, estávamos perturbados, Nossa Senhora mostrou-Nos 

o inferno, gritámos, chorámos, aquela aparição durou muito tempo, aquele prado 

coberto de fogo, muitas almas na cruz de cabeça para baixo saíam e entravam nas 

chamas, havia muitas risadas e choros ao mesmo tempo, o cheiro era desagradável, 

como o de queimar de animais, foi horrível, a terra abria-se e muitos afundavam-se nela 

como uma cascata, parecia que estava a cair, havia um vazio no nosso estômago, 

abraçámo-Nos e depois tudo acabou. 

Lúcia, disse-me Nossa Senhora: para aqui vão as almas que negam Nosso Senhor, 

especialmente as que amam a mentira, Jacinta contar-vos-á muito em breve do segundo 

segredo que diz respeito a este assunto, a Mim foi confiado o Terceiro Segredo, aquele 

que fala do futuro da humanidade. Devessaber Lúcia, o mundo está em perigo, a 

igreja é responsável, muitos inocentes serão mártires na igreja, mas assim que 

estes acabarem tudo estará nas mãos de satanás, confundindo o mundo, será muito 

difícil que possam acreditar naquilo que Te revelei, mas Nosso Senhor dará as 

confirmações, os ultrajes e sacrilégios são muitos, todos ocultos, mas tudo será 

revelado, tens de conhecer Lúcia, o bem e o mal para Me poder ajudar. 

Muitos poderosos trabalharão contra Deus, num futuro não muito distante, muitos 

morrerão de doenças graves, as curas serão descobertas, mas não as dirão, muitas 

epidemias surgirão no mundo causadas pelas mãos humanas, serão os poderosos 

do mundo a fazer tudo isto, até mesmo na Igreja os poderosos que estarão à cabeça 

espalharão mentiras, as pessoas deixarão de os seguir. Senhora, não compreendo 



tudo isto, Eu sei Lúcia, à medida que os anos passam, compreenderás e levarás a 

Minha palavra, as Minhas mensagens, Eu estou Contigo. 

Na última aparição que tivemos juntos, Eu,Jacinta eFrancisco, Nossa Senhora pediu-

Nos para Nos abraçarmos, compreendemos que aquela era a última vez que veríamos 

Nossa Senhora juntos, cantamos, e queremos fazê-lo de novo hoje, Avé, Avé, Avé 

Maria.  

 

FRANCISCO DE FÁTIMA 

Irmãozinhos, irmãzinhas, o que vivemos naquele dia deu-Nos tanta força, que quisemos 

cumprir a vontade de Nossa Senhora, embora não Nos quiséssemos separar, o amor de 

Nossa Senhora ajudou-Nos a superar também este momento. 

Os sofrimentos que a humanidade irá sofrer serão grandes, e Nós queríamos fazer 

de tudo para os evitar, mas o mundo não compreenderia que sem Nosso Senhor 

não há salvação, falar-vos-emos em pormenor, para que possais compreender o 

que irá acontecer muito em breve. 

 

JACINTA DE FÁTIMA 

Irmãozinhos, irmãzinhas,sou Eu vossa irmãzinha Jacinta, tenho rezado tanto para poder 

falar-vos, porque Nós apesar de sermos muito pequenos sabemos tanto, Nossa Senhora 

revelou-Nos coisas muito importantes para o mundo. 

Numa das aparições, Lúcia perguntou-Lhe: Senhora, o que deseja de Nós? Ela 

respondeu: desejo levar a Minha voz através de Vós ao mundo, para que todos possam 

saber a verdade, desejo revelar-vos o futuro, agora não compreendeis, mas mais tarde 

compreendereis, Eu era muito pequena, não compreendia muito, mas Nossa Senhora 

disse-Me: Jacinta, desejo que rezes muito mais, e Eu comecei a partir desse dia a 

compreender cada vez mais a importância das coisas que Nossa Senhora Nos revelava. 

Nossa Senhora disse-nos muito: Quero que tragam sempre Convosco o Crucifixo, 

quero que o beijeis todos os dias, dia e noite, Eu, Lúcia e Franciscoandava-Mos sempre 

com ele, ensinámos a fazê-lo também, para que Nosso Senhor pudesse sentir-Se amado, 

no mundo todos os dias é desprezado, o sacrifício que Ele fez pela salvação das Nossas 

almas já não é compreendido. 

Nossa Senhora revelou-Nos os segredos, e disse-Nos: o que Eu vos revelei, ainda não 

deve ser revelado, Eu direi àLúcia quando Ela o poderá revelar.  

 

LÚCIA DE FÁTIMA 

Irmãos, irmãs, queremos saudar Nossa Senhora todosjuntos, abraçai-vostodos, vamos 

todos cantar, Avé,Avé,Avé Maria. 

 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

Obrigado meus filhos,Eu choro lágrimas de alegria por vós, nunca tenhais medo, 

porque a verdade está prestes a triunfar, não haverá mais engano, e no momento 

da tentação agarrai-vos a Mim, Eu vos farei sentir o Meu amor. 



Amo-vos, a Nossa missão terminou, Eujuntamente com os 3 pastorinhos de Fátima 

devemos ir, dou-vos um beijo meus filhos, abençoo-vos a todos, em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, meus filhos. 


