
 

 

 

 

 

 

 

MENSAGENS DE DOMINGO 3 DE JANEIRO DE 2021 

(Primeiro domingo do mês - direto facebook) 

ITÁLIA 

 

 

LÚCIA DE FÁTIMA 

Irmãos, irmãs, somos Nós os três Pastorinhos, Eu Lúcia de Fátima falo em nome de 

Nossa Senhora, Ela quer que Eu fale ao mundo, o que são os seus desejos. Ela falou 

em Fátima e foi parcialmente acreditada, mas uma grandíssima parte do mundo 

ignorou a Sua mensagem de salvação para o mundo, incluindo os responsáveis, ou 

seja, a igreja. No Terceiro Segredo de Fátima, Ela falou da grande traição que o 

mundo faria ao Seu filho Jesus, negando-O, negando a Sua Cruz, falou do grande 

sacrilégio cometido no Vaticano, constituindo dois papas, isso não é possível, não é a 

vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, o mundo não tem mais um guia espiritual, 

as coisas estão a piorar a cada dia, muito mal está a ser causado às almas que 

não compreendem, muitos se deixam tentar pelo ódio, pela ganância, pelo poder; 

construindo armas para destruir nações e povos, causando guerras que 

ocorrerão em breve. 

O Terceiro Segredo de Fátima é um grande aviso que já não deve ser mais 

ignorado, Nossa Senhora comunicou-Nos o Seu grande sofrimento, fazendo-nos 

assistir ao futuro da humanidade, muitas almas irão para o inferno, rezem muito, dizia 

sempre Ela, rezem e digam a todos os meus filhos para rezar, a oração vos une ao 

Céu, aquilo que o mundo subestima, não durmais, acordem. 

 

JACINTA DE FÁTIMA 

Irmãozinhos, irmãzinhas, estamos aqui a mando de Nossa Senhora, para revelar-vos 

mais uma vez os segredos do Céu, que nem todos conhecem ainda, Nós queremos 

consolar Nossa Senhora que tanto sofre, por tantos pecados que se cometem todos os 

dias no mundo, Nós desejamos ajudar aqueles que ainda não conhecem bem a 

verdade, pedimos-vos que escutem o vosso coração, é ali que Nosso Senhor Nos 

fala, cada alma que se converte é uma pérola preciosa para Deus. Irmãozinhos, 

irmãzinhas, o mundo ainda não consegue perceber que tudo o que está a acontecer é 

grave, a igreja ainda continua sem dizer nada, eles não fazem respeitar Nosso 

Senhor, os poderosos deste mundo pensam que administram tudo, mas ninguém pode 

gerir a vontade de Deus que serve para a salvação de Nossas almas. Nossa Senhora 
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está sempre ao lado daqueles que Lhe rezam, aqueles que A procuram, peçam-

Lhe com todo o coração, Ela dará sinais, muito em breve dará sinais em todos os 

lugares onde Ela apareceu, aqueles lugares aos olhos de Deus são estrelas que 

brilham no mundo de trevas. Irmãozinhos, irmãzinhas, rezem muito, mas muito, 

para que Deus ainda possa usar de misericórdia para com aqueles que não acreditam 

Nele, não vos deixeis enganar por aquilo que vos dizem, mas sigam as Leis de Deus, 

tudo isso dizia-Nos Nossa Senhora.  

 

FRANCISCO DE FÁTIMA 

Irmãozinhos, irmãzinhas, não tenham medo, tudo o que vós estais a viver já foi 

anunciado nos Segredos de Fátima, a humanidade deve conhecer, e deve 

compreender os tempos que está vivendo, a igreja não se pode esconder diante da 

ação de Deus, é preciso fazer penitências para que as almas dos pobres pecadores 

possam chegar ao Paraíso. O mundo passará por uma grande guerra, as nações 

entrarão em conflito, o povo de Deus terá que ser guiado por aqueles que servem 

Jesus Cristo, aqueles que O humilham serão punidos, Jesus deve ser adorado, 

deu a Sua vida pelo mundo, sejam fortes porque a verdade triunfará. 

 

LÚCIA DE FÁTIMA 

Irmãos, irmãs, escutem a voz de Nossa Senhora, meus filhos, dizia-Nos Ela, venham 

à Cova, quero falar-vos para o mundo, desejo usar-Vos também no futuro, darei 

muitas possibilidades a quem Me quiser ouvir, Ela dizia-Nos sempre essas palavras, 

chegavam ali de muitas partes do mundo, ainda que Nós tivéssemos muito medo, a 

multidão aglomerava-se para sentir a Sua presença, para ter as Suas mensagens, 

nunca se cansava de rezar, a multidão precisava da presença do Céu, Nós sentíamos 

isso. Nossa Senhora deu-Nos muito, Ela quer faze-lo ainda a todos vocês que A 

amais e acreditais Nela. Irmãos, irmãs, voltaremos em breve para falar convosco 

novamente, levem tudo a sério, as leis que foram aprovadas contra a Lei de 

Nosso Senhor, conduzirão muitos à perdição, nunca se rebaixem a essas leis, 

porque Nosso Senhor está convosco, imprimam em cada casa os 10 

mandamentos. 

Fátima também será severamente provada, muitas pessoas consagradas estarão 

prontas, especialmente aquelas que acreditam em Fátima e o Seu Segredo. 

Agora Nós temos que ir, esperai por nós, não passará muito tempo, pela vontade de 

Nossa Senhora Vos guiaremos. Nossa Senhora abençoa-Nos a todos, em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Nossa Senhora está Comigo e convosco. 
 

 


