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LÚCIA DE FÁTIMA 
 
Irmãos, irmãs, sou Lúcia de Fátima, Nossa Senhora está aqui com a Santíssima 
Trindade, junto a Mim está Jacinta, está Francisco. Eles estão sempre Comigo, Nós 
rezamos sempre convosco e por vós.  
Irmãos, irmãs, não tendes nada a temer, Nossa Senhora está Comigo e convosco, a 
obediência vai especialmente para a Santíssima Trindade, por isso Nosso Senhor 
não vos quis consagrados à Igreja, mas deseja-vos consagrados a Ele, obedecer às 
instituições humanas vos torna escravos, obedecer diretamente a Nosso Senhor vos 
torna livres.  
Tende fé em Deus, há consagrados que fazem a vontade de Nosso Senhor, mas 
estes não vivem no Vaticano, porque o Vaticano é uma cidade em ruínas e cairá, 
vereis! 
O amor, a humildade, a simplicidade, que ensinou João Paulo II, ainda reina nos 
corações de muitas pessoas que O amaram, e ainda O amam, e seguem-No 
ainda. Fazer o mesmo também vós! 
Acreditai, acreditai na verdade, Nossa Senhora ensinou-Me a não mentir ao 
Meu coração, porque no coração está Santíssima Trindade, e por isso há a 
verdade. 
Irmãos, irmãs, Nossa Senhora ama-vos, Ela está dando a Sua presença, 
perseverai, porque o “Terceiro Segredo de Fátima” vos fará conhecidos em todo 
o mundo, amai o sacrifício, renunciai ao mundo para viver na alegria, tereis 
grande confirmação. 
No Convento de Coimbra há muitos dos Meus escritos, ali muitos Me amavam. 
Convido-vos novamente a não temer, agora eu tenho que ir, mas desejo rezar 
convosco a “Oração do Anjo”: 
“Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não 
creem, não adoram, não espero e não Vos amam. 
Santíssima Trindade, eu Vos ofereço o Preciosíssimo Corpo de Jesus, em reparação 
dos pecados de todos os homens do mundo. Amém”.  
Nossa Senhora, juntamente com a Santíssima Trindade Nos abençoa a todos, em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora está Comigo e 
convosco. 
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