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SÃO JOÃO PAULO II 

 

Irmãos e irmãs, sou João Paulo II, Karol, nada é impossível a Deus, Nosso 

Criador, que esta seja a vossa fé. Fui enviado pela Santíssima Trindade para falar 

ao mundo, muitas coisas foram-me impedidas de fazer e revelar, hoje ninguém o 

pode impedir, Lúcia de Fátima contou-me muito sobre o Terceiro Segredo, até 

mesmo isso me impediram de revelar, a Santíssima Virgem Maria era o Meu 

conforto, Ela falava ao Meu coração. Escrevi numerosas coisas, estes escritos estão 

guardados por almas boas e fiéis, muitas verdades estão aí escritas, em breve 

sairão a público e tudo será mais claro para vós. 

Irmãos e irmãs, não se escandalizem, em breve Deus Pai Todo-Poderoso porá as 

coisas em ordem, Ele está profundamente ofendido, a Sua Santa Lei está a ser 

ultrajada especialmente pela própria Igreja, Eu dirijo-me a vós, que sois 

responsáveis pela Sua palavra, almas estão a perder-se e vós sois responsáveis. 

Dirijo-me àqueles que ainda estão no caminho certo, falai sem medo, a vossa tarefa é 

ajudar as almas confusas, sede fiéis até ao fim e sereis recompensados. 

Irmãos, irmãs, rezem muito, rezem o Santo Rosário todos os dias, nas vossas casas 

com as vossas famílias, satanás tenta de todas as maneiras separar a família que é 

sagrada aos olhos de Deus, agarrai-vos à Misericórdia de Jesus, recitai a oração à 

Misericórdia Divina todos os dias, tenham a imagem de Jesus Misericordioso 

exposta nas vossas casas, cada vez que recitarem esta oração, jorram sangue e água 

do coração de Jesus, purificando o homem dos muitos pecados que são cometidos 

todos os dias. A Igreja deveria falar de tudo isto todos os dias, mas isso não 

acontece porque não estão interessados na salvação das almas, mas sim no 

poder, nas riquezas que em breve cairão, sejam fortes, a vossa orientação está 

nos vossos corações. 

Irmãos, irmãs, rezem pela Minha Polónia que será duramente provada, em 

breve, muito em breve, o Imaculado Coração de Maria triunfará, uma das 

primeiras Nações que verá o Seu triunfo, será a Rússia, ela receberá muitos 

sinais da presença da Santíssima Virgem Maria, a Rússia será o exemplo para 

muitas outras Nações que se converterão. Amai com todo o vosso coração, 

perdoai, amai a Santíssima Virgem Maria, é Ela que vos conduz a Jesus a Nossa 

salvação, sede verdadeiros cristãos, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. 
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Irmãos, irmãs, amo-vos tanto, nunca vos deixei, sempre estive convosco e sempre 

estarei, amo tanto todos os jovens, eles sabem amar com o coração. 

Irmãos, irmãs, hoje a minha missão terminou, mas em breve, muito em breve 

voltarei a falar-vos, tenho tanto a dizer. Agora abençoo-vos, em nome da 

Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 


