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Imagem da capa: Rainha da Paz de Medjugorje 
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Dedico aos Servos da Vontade do Pai, aos instrumentos do Reino Eucarístico, aos 

dóceis ao Espírito de Amor, aos Servos de Maria e a todos os filhos que amam 

verdadeiramente a Mãe do Céu 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu vi a minha mãe rezando, 

aos pés da Virgem Maria, 

era uma Santa escutando 

o que a outra santa dizia…” 

 

(Antigo provérbio popular) 
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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, e falando da fundação da nossa nação, é relatado o facto de que D. Afonso 

Henriques nasceu com as pernas entrevadas. A mãe, Dona Teresa de Leão, pegou nele e foi à Ermida de 

Cárquere (Resende - Lamego) e cansada da viagem, poisou o menino na capela e adormeceu… Quando 

acordou, o menino já estava na rua brincando. Portanto, Portugal existe por causa de um milagre de 

Nossa Senhora.  

Quando o pai do nosso fundador morreu, D. Henrique de Borgonha, o rei de Castela assediou     

Dª Teresa para que lhe entregasse o Condado Portucalense. D. Afonso Henriques não aceitou e no dia 5 de 

Agosto de 1128, dia real do aniversário da Mãe do Céu, revelado à vidente Vicka de Medjugorje, o nosso 

primeiro rei guerreou contra as tropas de sua mãe e venceu. 

Na batalha de Ourique, no dia 25 de Julho de 1139, os quatro regentes sarracenos estavam em 

maioria e os soldados portugueses receosos, não queriam combater. Nisto, D. Afonso teve uma visão de 

Jesus crucificado e deu este testemunho diante dos bispos de Braga, de Coimbra e de S. Teotónio. Ele 

afirma que se encaminhou para a sua tenda e abriu a Bíblia onde estava a história de Gedeão que com 300 

homens venceu a batalha (Livro dos Juízes, 6 a 8). Adormecido o regente, sonhou com um homem idoso, 

que pouco depois chegou junto de sua tenda e desabafou: “Eu moro neste monte há 66 anos e não suporto 

mais viver sob este jugo árabe. Sim, Deus quer que ataques!” Nós vencemos e Portugal existe, é uma 

nação cristã graças à Vigem Maria e a Jesus Cristo! 

 

O Céu te AVISA!!! 

Jesus disse no Escorial: “Amai muito os Nossos Corações. Amai Maria porque Maria é o 

caminho para chegar a Jesus.” (5 de Março de 1994) 

Se todos os consagrados rezassem o terço, todo o mundo seria salvo… (Escorial) 

A Mãe do Céu ao Pe. Gobbi: Fátima, 13 de Outubro de 1977, nº 138. O milagre do sol 

 

“… a minha vitória consistirá sobretudo em fazer resplandecer a luz sobre o mundo e a Igreja. O mundo 

será novamente iluminado porque se oferecerá todo à adoração e à glorificação de Deus. 

Na Igreja, dissipadas todas as trevas do erro, da infidelidade e do pecado que agora a obscurecem, há-de 

voltar a resplandecer a luz da verdade, da Graça e da santidade. Jesus resplandecerá tanto na vida da 

Igreja, que ela mesma será a grande luz para todas as nações da terra. Mas a maior vitória do meu 

Coração Imaculado de Mãe será fazer resplandecer Jesus em todas as almas dos meus filhos.” 

 

  ESCORIAL, 2 DE SETEMBRO DE 1995  

        Virgem Mãe: “Quem são os homens para dizer a quem tenho de manifestar-Me? Será que não 

há motivo para uma mãe manifestar-se aos seus filhos vendo a situação do Mundo, para avisá-los do 

grande perigo que há nele e para recordar-lhes o Evangelho? É para isso que desço à Terra, porque os 

homens mudam, tiram e põem a seu bel-prazer o que lhes agrada. Ai daqueles que tiram e põem! Era 

melhor não terem nascido! Ai daqueles que deformam a doutrina! Quando se apresentarem perante Mim 

dir-lhes-ei: retirai-vos de Mim, pois deformastes a Palavra de Meu Filho na Terra e arrastastes muitas 

almas para a perdição com as vossas falsas doutrinas. Ide, malditos para o fogo eterno! Serão essas as 

palavras e assim o digo e assim se cumprirá. Ainda que o Meu Coração de Mãe interceda por todos os 

homens, também o merecerão os homens que renegam a Deus? Eu não admito aqueles homens que 

renegam o Meu Filho.” 

 

Fundão, 13 de Maio de 2020 

(Festa de Nossa Senhora de Fátima) 
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1.  A AVÉ MARIA 
 

 
 

“A salvação do mundo começou pela Ave-Maria.”  
(S. Luis de Monfort, Tratado 249) 

 
Nas revelações do Escorial o próprio Jesus declara a 5 de Maio de 2001: “Rezai o santo Terço, Meus 

filhos; não esqueçais essa prece tão favorita de Maria e que tanto bem faz às almas. Com o santo Terço 

podem ser evitadas tantas catástrofes, Minha filha. O Terço tem muito valor, mas os homens 

esqueceram-no. Rezai o Terço em família, Meus filhos. Pais, ensinai aos vossos filhos a oração do santo 

Terço, que é união. Não deixeis nem permitais que os vossos filhos esqueçam a oração. E no dia 2 de 

Junho do mesmo ano diz: “Rezai o Terço em família; não vos deiteis uma só noite sem recitardes esta 

prece tão bela: “Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as mulheres e 

bendito o fruto do Vosso ventre”. Aí estão a Mãe e o Filho, os dois participaram na Redenção. E quem 

ama Maria, ama Jesus. Maria e Jesus são um só Coração. Por isso quero que Ela seja conhecida como 

Mãe de todos os pecadores. A Minha Mãe tem um Coração terno, tão terno como uma criança 

pequenina, e ama-vos tanto que Lhe dei o poder de esmagar a cabeça do Dragão, de estar à porta do 

Céu e ser o refúgio dos pecadores.” 

Ainda no dia 2 de Março de 2002, Jesus diz: “O Meu Coração sente enorme alegria ao ver que tantas 

e tantas almas acorrem a este lugar e que das suas bocas saem tantas Ave Marias. Protegerei durante toda 

a vida e visitarei na hora da morte todos os que diariamente rezarem o santo Terço. O Terço é uma 

arma poderosa contra todos os males que há no mundo, Meus filhos. Rezai o Terço em família.” 

Numa das bíblias de Maria, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria (1712) de 

S. Luís Maria Grignon de Monfort (31 de Janeiro de 1673 - 28 de Abril de 1716), o nº 251 diz: “não tenho 

melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus, do que ver se ela gosta de rezar a Ave-Maria e 

o Terço.” 

“Aqueles e aquelas que apresentam grandes sinais de predestinação amam, saboreiam e rezam 

com prazer a Ave-Maria, e que quanto mais são de Deus, tanto mais gostam desta oração.” 

A Santíssima Virgem revelou ao Bem-aventurado Alano de La  Roche: “Fica sabendo, meu filho, e 

fá-lo saber a todos, que um sinal provável e próximo de condenação eterna é ter aversão, tibieza e 

negligência em rezar a Saudação Angélica, que salvou todo o mundo”.(Tratado, 250) 

A Ave-Maria bem rezada, com atenção, devoção e modéstia, segundo os santos, é a adversária que 

põe o demónio em fuga e o martelo que o esmaga; é a santificação da alma, a alegria dos anjos, a melodia 

dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o gozo de Maria e a glória da Santíssima Trindade. A 

Ave-Maria é um orvalho do Céu, que torna a alma fecunda; é um beijo puro e amoroso que se dá a Maria; 

é uma rosa vermelha que se lhe apresenta, uma pérola preciosa que se lhe oferece, é néctar divino que se 

lhe dá.” (Tratado, 253) 
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Disse Nossa Senhora ao Pe. Gobbi a 7 de Outubro de 1983: “…é uma oração simples, humilde, 

que vos forma espiritualmente na pequenez, mansidão e simplicidade de coração.”  

 

S. João Paulo II dizia: “Entre o desespero e a esperança, nada como um santo terço bem 

rezado.” 

S. Bernardo de Claraval (1090-1153) que era amigo de S. Francisco de Assis e S. Teotónio, o 

primeiro santo português, proclamou: “Converti mais almas e mais pecadores pelas Avé-Marias que rezei 

do que pelas minhas pregações.” 

Uma vez, Santa Gertrudes da Suécia (1256-1302) viu Jesus contando moedas de ouro e 

perguntou-Lhe : - “Que fazeis Senhor?” 

(Jesus respondeu:) – “Estou a contar as Avé-Marias que me rezas porque é com elas  que vais pagar a 

tua entrada no Céu!” 

O Pe. Gabriele Amorth (1925-2016), famoso exorcista de Roma, obrigou o demónio a 

responder em nome de Jesus e Maria: 

PG – “O que acontece quando rezamos uma Avé-Maria?” 

D – “Recebo uma marretada na cabeça.” 

PG- “E o que aconteceria se todos os católicos rezassem o terço?” 

D- “SE O FIZZESSEM, SERIA O MEU FIM!...” 

 

E um  provérbio popular diz: “As contas do meu terço são balas para canhão, até estremece o 

inferno quando eu rezo esta oração!” 

 

A Irmã Lúcia (1907-2005), numa entrevista ao Pe. Fuentes em 1956, declarou: “A Santíssima 

Virgem, nestes últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à oração do Santo Rosário. De tal 

maneira que agora não há problema, por mais difícil que seja, seja temporal ou, sobretudo, espiritual, que 

se refira à vida pessoal de cada um de nós; ou à vida das nossas famílias, sejam as famílias do mundo, 

sejam as Comunidades Religiosas; ou à vida dos povos e das nações. Não há problema, repito, por mais 

difícil que seja, que não possamos resolver agora com a oração do Santo Rosário. Com o Santo Rosário 

nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas 

almas.”  

 
No catecismo da Igreja Católica podemos ler sobre a Avé-Maria nos números 2673 a 2679. 

 

                    Virgem Dolorosa, Escorial (7 de Outubro de 1982):  

 “Minha filha, toca nas contas deste terço. Que 

sentes nessas contas? Por cada conta, olha a luz que 

entra no Purgatório. Por cada Ave-Maria, olha como 

se salvam almas. Cada conta do terço pode salvar 

uma alma que está a sofrer. Olha a luz que irradiam as 

contas do Meu terço. É assim que Eu quero que elas 

emitam luz. Fico tão contente quando assim acontece! 

Beija o Meu terço. 

Minha filha, quero que a luz do teu terço 

irradie por todo o mundo. O Terço será a vossa salvação. Diz a todos os Meus filhos que não se deitem 

sem antes rezarem diariamente esta oração que Me agrada tanto!... Minha filha, pela oração do Terço 

salvam-se muitas almas. Olha a luz que estas almas recebem. A salvação do mundo está no Terço rezado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1256
https://pt.wikipedia.org/wiki/1302
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desta forma: "Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as mulheres e bendito 

é o fruto do Vosso ventre, Jesus". É muito importante que mediteis em cada Ave-Maria, Meus filhos. Rezai 

o santo Terço, que é a âncora de salvação da Humanidade.” 

 

“A AVÉ MARIA” 

No tempo de S. Gregório Magno (séc. VI) aparecia na liturgia bizantina colocada como antífona 

do ofertório. São Pio V (séc. XVI) fixa a oração terminando a Avé Maria com a palavra Jesus, que antes 

não era rezada. 

 

 “Avé” era uma saudação romana imperial: “eu te saúdo, eu te respeito, eu te glorifico”; 

 era uma saudação feita a César: "avé César"; é uma forma de saudação que vem dos romanos. 

 do latim avé, “salve”, segunda pessoa do singular do imperativo de avere, que significa “estar bem, ir 

bem”. 

“Maria” 

Maria é um nome de origem hebraica Myriam, que significa “senhora soberana”, “a que vez mais 

longe”, “a pura” ou "vidente”. 

Por ser um nome muito difundido, antes mesmo da época de Jesus Cristo, é possível que derive do 

sânscrito Maryáh, que quer dizer literalmente “pureza”, “virtude”, “virgindade”. 

Há autores que atribuem a origem do nome Maria à raiz egípcia mry, que significa “amar”. 

Existem outras teorias que traduzem o nome Maria para “mar de amargura”, “a forte”, “a que se eleva” 

ou, ainda, “estrela do mar”. 

 

 

S. Luis Grignon de Monfort: 

“Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no Paraíso 

Terrestre para aí passearem aprazivelmente com Deus (Gn 3, 8), para aí se 

esconderem dos seus inimigos, para aí comerem o alimento delicioso - já sem 

temer a morte - do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e 

beberem a grandes tragos as celestes águas da bela fonte que aí jorra 

abundantemente. Ou melhor, visto ser Ela própria esse Paraíso Terrestre, essa 

Terra virgem e abençoada de onde Adão e Eva culpados foram expulsos, só 

acolhe em si aqueles e aquelas que lhe apraz, para os tornar santos.” (Tratado, 

45) 

O mesmo santo acrescenta: “Deus criou um mundo para o homem peregrino – a terra; criou um 

mundo para o homem bem-aventurado – o Paraíso e criou um mundo para si – Maria!” 
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Eva versus Avé 

 

 

 

 

 

 Génesis 3  

  14Então, o SENHOR Deus disse à serpente:  

«Por teres feito isto, serás maldita entre todos os animais domésticos e entre os animais 

selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre, alimentar-te-ás de terra todos os dias da tua vida. 15Farei reinar 

a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça e tu tentarás 

mordê-la no calcanhar.» 

A nova Humanidade começou no Calvário com o novo Adão e a nova Eva. 

 Fim da batalha (Apocalipse 12) 

Primeiro sinal: a) A Mulher e o Menino (Gn 3,14-16) – 1Depois, apareceu no céu um grande 

sinal: uma Mulher vestida de Sol, com a Lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. 
2Estava grávida e gritava com as dores de parto e o tormento de dar à luz.  

Os pastorinhos diziam que “era uma mulher mais brilhante que o sol”. Nas mesnagens ao Pe. Gobbi, locuções 

do Imaculado Coração de Maria, que começaram na Capelinha das Aparições a 8 de Maio de 1972, a Virgem diz: “Filhos, 

a mulher vestida de sol de Apocalipse 12 é a minha aparição em Fátima”.  

       3Apareceu ainda outro sinal no céu: era um grande dragão de fogo… Depois colocou-se diante da 

Mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando ele nascesse. 5Ela deu à luz um filho 

varão. Ele é que há-de governar todas as nações com ceptro de ferro. Mas o filho foi-lhe arrebatado para 

junto de Deus e do seu trono. 6E a Mulher fugiu para o deserto onde Deus lhe preparou um lugar... 

Explica Nossa Senhora que o dragão vermelho representa o comunismo, com a revolução 

bolchevique em Outubro de 1917 na Rússia; e assim começa a batalha. 

Agora vemos porque os cristãos católicos, que querem ser santos, são atacados: ”E, furioso contra 

a Mulher, o Dragão foi fazer guerra contra o resto da sua descendência, isto é, os que observam os 

mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus.”  

 

 Saudação angélica e bíblica de S. Gabriel – revelação Trinitária  

Lc 1, 28-34: 28Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de 

graça, o Senhor está contigo.» 29Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria 

de si própria o que significava tal saudação. 30Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, 

pois achaste graça diante de Deus. 31Hás-de conceber no teu seio e dar à luz um filho, 

ao qual porás o nome de Jesus. 32Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O 

Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David, 33reinará eternamente sobre a 

casa de Jacob e o seu reinado não terá fim.» Como podem ver, é uma oração 

bíblica, está na Santa Palavra. Continua o texto: 
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      34Maria disse ao anjo: «Como será isso, se eu não conheço homem?» 35O anjo respondeu-lhe: 

«O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele 

que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus.»  

“cheia de graça” (Lc 1, 28)  

Aparição de Nossa Senhora das Graças em Paris (1830) 

A Santíssima Virgem, no dia 19 de Julho de 1830, aparece na Capela da Congregação das Filhas 

da Caridade, a Catarina Labouré. Catarina vê dois globos vivos, que passam, um após o outro, e nos quais a 

Santíssima Virgem se mantém em pé, sobre a metade do globo terrestre, seus pés esmagando a serpente. 

No primeiro quadro, a Virgem Maria traz nas mãos um pequeno globo, dourado, com uma cruz sobreposta, 

que Ela eleva aos céus. Catarina ouve: «Este globo representa o mundo inteiro, particularmente a França e 

todas as pessoas». 

No segundo, saem de suas mãos abertas raios de um 

brilho resplandecente. Catarina ouve ao mesmo tempo uma voz 

que lhe diz: «Estes raios são o símbolo das graças que Maria 

alcança para os homens». Depois, em forma oval, forma-se a 

aparição e Catarina vê inscrita, em letras de ouro, esta invocação: 

«Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos 

a Vós!». Então uma voz se faz ouvir: «Fazei cunhar uma medalha 

sob este modelo. As pessoas que a usarem, com confiança, 

receberão muitas graças». 

Esta aparição está ligada às aparições da Rainha da Paz em Medjugorje (1981-actualidade). Nossa 

Senhora pediu mais duas coisas a Santa Catarina além da cunhagem da Medalha Milagrosa que curou 

muita gente: 

-”Abri as portas da capela para o povo receber as graças” – foi aberta 70 anos depois; Depois 

disso, em La Salette, Lourdes, Fátima, Escorial, Garabandal, Venezuela, Medjugorje, Nossa Senhora só 

aparece na rua!... 

- Que construíssem uma cruz com as medidas dadas por Nossa Senhora em frente à catedral de 

Notre-Damme; - nunca foi feita, mas em 1933 é feita pelo povo de Medjugorje no Monte Krizevac com as 

medidas pedidas pela Virgem Mãe, sem o povo as saber… 

 

   

 

(A cruz pedida à 

esquerda e realizada 

na Bósnia à direita) 
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 NOSSA SENHORA DE TODOS OS POVOS AMSTERDÃO, (1959)  

Pedidos da Santíssima Virgem Maria : 

“À vidente Ida Peederman foi revelando, sobretudo a vontade de Deus em 

venerar MARIA, Sua Mãe, como Co-Redentora da Humanidade, Medianeira 

de todas as Graças e Advogada dos Cristãos. Nossa Senhora anuncia que “o 

Santo Padre deve proclamar estes títulos como dogma, para a renovação da 

Igreja e de toda a humanidade, no ESPÍRITO SANTO”. (Cardeal Alfons Stickler, 

em carta, aos participantes de um encontro, em Amsterdam, no dia 13/05/1997) - 

dados que estão na Sagrada Escritura, na teologia, na Tradição e na fé viva do 

povo. Diz a querida Mãe que o dia que for proclamado começará a derrota 

definitiva de Satanás para a renovação total do mundo e da Igreja. 

 

 Cap. VIII LUMEN GENTIUM (sobre a Igreja) 52-69 

A BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA MÃE DE DEUS 

NO MISTÉRIO DE CRISTO E DA IGREJA  

 

 III. A VIRGEM SANTÍSSIMA E A IGREJA  

A natureza da sua mediação 

MEDIANEIRA E ADVOGADA 62. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura sem 

interrupção, desde o consentimento, que fielmente deu na anunciação e que manteve inabalável junto à 

cruz, até à consumação eterna de todos os eleitos. De facto, depois de elevada ao céu, não abandonou 

esta missão salvadora, mas, com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da 

salvação eterna. Cuida, com amor materno, dos irmãos de seu Filho que, entre perigos e angústias, 

caminham ainda na terra, até chegarem à pátria bem-aventurada. Por isso, a Virgem é invocada na Igreja 

com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. Mas isto entende-se de maneira que 

nada tire nem acrescente à dignidade e eficácia do único mediador, que é Cristo.  

 

 Lipa, Filipinas (1948) 

Nossa Senhora apresenta-se a Teresita Castilho como Medianeira de 

todas as Graças. Em Fátima Nossa Senhora fez cair uma chuva de rosas 

“espirituais” no Milagre de Outubro, mas as pessoas vendo-as não as 

conseguiam apanhar. Em Lipa debaixo da nuvem onde vinha a Virgem caíram 

pétalas físicas, que a vidente e os conterrâneos apanharam e que podemos 

contemplar aqui. É como se fossem impressões em 3D nas próprias pétala, um 

autêntico Milagre!!! 

Vemos temas variados como a crucificação de Jesus, S. José com o Menino, Nª Srª das Graças, 

Jesus coroado de espinhos, a Sagrada Família, o Sagrado Coração de Jesus, S. Miguel Arcanjo, a 

Última Ceia, o descimento de Jesus da Cruz (página 12); de novo o Calvário, Nª Srª de Fátima com a 

coroa, a Santíssima Trindade, o Menino Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, S. José, Sagrada 

Família, a Sagrada Face de Jesus, Stº António com o Menino (página 13); Sagrada Face e a 

Santíssima Eucaristia, Nª Srª de Guadalupe, Santa Teresinha do Menino Jesus, Sta Teresa de Ávila, 

Sto António, S. Pe. Pio, Última Ceia, Jesus misericordiosos abençoando S. João Paulo II (página 14).             

DELICIEM-SE!!! 
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NOSSA SENHORA APARECE em Guarda - Pesqueira, PERNAMBUCO  

Dia 6 de Agosto de 1936, - “Qual a invocação desta aparição”, perguntaram as videntes Maria da 

Luz e Maria da Conceição?  
– “Das Graças.” – respondeu a celeste Senhora. 

Em Fátima, no dia 13 de Maio a Senhora do Rosário disse:“…a 

graça de Deus será o vosso conforto”. É e mesma Graça que estava em 

Elias, Moisés, S. Paulo e Sta Faustina. Eles queixavam-se sempre da sua 

miséria: gaguez, doença, ignorância… às quais Jesus consolava: “A 

MINHA GRAÇA DE BASTA!” 

Em 1946 Nossa Senhora apareceu em Pfaffenhofen na 

Alemanha nos dias 25 de Abril, Maio e Junho a Bárbara Ruess também 

como Medianeira de Todas as Graças. 

  “O Senhor é convosco” 

Nossa Senhora é Imaculada: isenta de culpa, de mancha, de culpa, cheia pois da Santidade divina 

original e eterna; cheia do compromisso e Aliança com a vontade de Deus; Adão e Eva quando foram 

expulsos do Paraíso tiveram como consequências o trabalho, o suor, a dor, a doença e a morte. Nossa 

Senhora não teve as dores do parto de Jesus porque isso foi uma consequência do pecado de Eva, que 

Maria não cometeu. Maria é a Nova Eva. Em Apocalipse 12 ela está em parto com dor, porque se trata da 

Igreja e dos seus filhos pecadores. 

Só Ela Filha do Pai, Mãe do Filho e Esposa do Espírito Santo: deles recebeu todo o Poder, 

Sabedoria, Graça e Amor Uno, trino e divino. Por isso podiam cantar agora comigo queridos leitores filhos 

de Maria: cantemos: “Toda sois formosa Ó Maria, Imaculada Mãe do Senhor”…  

“Faça-se em mim segundo a Tua Palavra”: Ela o primeiro vaso, o primeiro tabernáculo, o 

primeiro Templo, a primeira Igreja, o seio humano para receber o Divino Senhor. Seio todo ele puro, 

Virgem e Santo para receber o Augustíssimo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do Céu e 

da Terra, de todas as potestades e coisas visíveis e invisíveis… 

Só Ela encontrou graça diante de Deus pela força das suas orações e pela grandeza das suas 

virtudes. Diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus directamente das 

mãos do Pai, este O deu a Maria, para que os homens O recebessem por Ela. O Filho de Deus fez-Se 

homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em 

Maria, mas só depois de lhe ter pedido o consentimento por um dos primeiros ministros da sua corte. 

(Tratado 16) 

Maria é Rainha do Céu e da Terra por graça, como Jesus Cristo o é por natureza e conquista. 

(Tratado 38) 
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SANTA MARIA 

 Saudação humana e revelação do Espírito Santo: “bendita sois 

vós entre as mulheres” (Lc. 1, 42)  

 Maria é feliz, bem-aventurada, única entre as nascidas. 

Visita de Maria a Isabel - 39Por aqueles dias, Maria pôs-se 

a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da 

Judeia. 40Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. 41Quando 

Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no 

seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42Então, erguendo a voz, exclamou: «Bendita és tu entre as 

mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. 43E donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu 

Senhor? 44Pois, logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. 
45Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor.» (Lc. 1) 

Como vemos é esta uma oração biblicíssima!!! S. Lucas, capítulo 1!!! 

 

 Magnificat 

«A minha alma glorifica o Senhor… 

De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. 

(Lc 1, 47-48) 

A fim de atender aos pedidos que Ela lhe fez para que a 

ocultasse, empobrecesse e humilhasse, aprouve a Deus ocultá-la na sua conceição e nascimento, na sua 

vida, mistérios, ressurreição e assunção, aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios pais não a 

conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes entre si: “Quem é esta?” (Ct 8, 5), (Tratado 3) 

 

  “Mãe de Deus” 

Teresita de Lipa perguntou:  

- "Quem sois vós, bela senhora?“ 

        - "Eu sou a tua Mãe, minha pequena."- respondeu Nossa Senhora. 

Todos os dias, de um extremo a outro da Terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos 

abismos, tudo proclama e publica a admirável Virgem Maria. Os nove coros dos anjos, os homens de 

ambos os sexos, idades, condições ou religiões, os bons e os maus, e até os mesmos demónios, são 

forçados a chamá-la bem-aventurada. Quer queiram, quer não, a isso os obriga a força da verdade. Como 

diz São Boaventura, todos os anjos lhe cantam… E, todos os dias, lhe oferecem milhões de vezes a 

saudação angélica: “Ave, Maria...”, prostrando-se na sua presença e pedindo-lhe a mercê de os honrar com 

algumas das suas ordens. O próprio São Miguel - disse Santo Agostinho -, embora seja o príncipe de toda a 

corte celeste, é o mais diligente em lhe prestar toda espécie de homenagens e em fazer com que lhas 

tributem. Constantemente aguarda a honra de por Ela ser mandado em auxílio a alguns dos Seus servos. 

(Tratado 8) 

S. Miguel, diz S. Luís, no Céu está sempre aos pés de Nossa Senhora esperando que ela dê uma 

nova missão para vir fazer à Terra. Por isso Fátima, Escorial, Garabandal, é sempre este Arcanjo que 

anuncia a sua vinda à Terra. 
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 “Bendito é o fruto do teu ventre” 

Ela é o Tabernáculo, Sacrário vivo, Senhora da Eucaristia; “Ave, pois, ó Maria Imaculada, 

Tabernáculo Vivo da Divindade, onde a Eterna Sabedoria escondida quer ser adorada pelos anjos e pelos 

homens.” (Consagração do Tratado)  

Mc 4 8Outra (Semente) caiu em terra boa e, crescendo e vicejando, deu fruto e produziu a trinta, 

a sessenta e a cem por um.» E O SEU FRUTO É: JESUS!!! 

 Mt. 7, 20Pelos frutos, pois, os conhecereis.» 

Entrego-Vos e consagro-Vos, na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus 

bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, 

deixando-Vos pleno e inteiro direito de dispôr de mim e de tudo o que me pertence, sem excepção 

alguma, segundo o Vosso agrado e para maior glória de Deus, no tempo e na eternidade… para ser 

uma imagem mais perfeita do Filho. (Consagração segundo o método de S. Luís de Monfort) 

Filhos, rezai todos comigo: “MÃEZINHA DO CÉU, SOU TODO VOSSO, PARA GÇÓRIA 

DO PAI!” 

 

     “JESUS”- PALAVRA CENTRAL 

Jesus: Significa "Deus é salvação", "Deus é auxílio" ou "Eternidade de 

Deus". 

O nome Jesus é a versão em português do grego Iesous, que é uma 

adaptação do aramaico Yeshu'a, que por sua vez é a forma contraída do nome 

Yehoshu'a, que se traduz  como Josué, Javé ou Jeová, equivalentes a Jesus em 

significado. 

Jesus também tem origem do hebraico "JHVH", conhecido como um tetragrama que significa a 

"Eternidade de Deus", pois HVH é o infinitivo hebraico do verbo "ser", e o prefixo "J", tem a função de 

levar os verbos hebraicos para o futuro.  

Jesus Cristo é a figura central do Novo Testamento e a fonte da religião cristã. Segundo a Bíblia, 

Cristo é Filho de Deus, que desceu à Terra para cumprir as profecias do Antigo Testamento acerca do 

Messias. 

“E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará o seu povo dos seus 

pecados.” (Mateus 1,21) 

Na Bíblia Sagrada, o nome de Jesus Cristo apresenta muitas variações na escrita, dependendo da 

origem linguística que foi utilizada. O acróstico "IXOYS", por exemplo, teve origem a partir das iniciais 

das palavras gregas para "Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador".  

Rom 5 19De facto, tal como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, 

assim também pela obediência de um só todos se hão-de tornar justos. 20… onde abundou o pecado, 

superabundou a graça.” Jesus é a Fonte, Maria a medianeira das graças. Act 4 12E não há salvação em 

nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome, dado aos homens, que nos possa salvar.» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/josue/
http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/jave/
http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/jeova/
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“Seu nome será chamado 

Jesus o Filho de Deus, 

E teu ventre sagrado 

Ficará Horto cerrado, 

E tu princesa dos Céus.” 

(Ofício de Leitura, 25 de Março - Anunciação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Santa Maria” 

Introduzida por causa da vitória sobre a heresia nestoriana, em 429. O bispo Nestório, Patriarca de 

Constantinopla afirmava que Maria era Mãe de Jesus, mas não Mãe de Deus. Por isto, o Papa Celestino I 

convocou o Concílio de Éfeso. Sob a presidência de S. Cirilo de Alexandria, a heresia foi condenada e 

Nestório excomungado. Conta-se que no dia do encerramento do Concílio, os Padres conciliares exaltaram 

as virtudes e prerrogativas especiais da Virgem Maria e o Papa, ajoelhando-se diante da assembleia saudou 

Nossa Senhora dizendo: “Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa 

morte. Amén” 
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Ela é a Santa das Santas da terra, a Imaculada: 

“Por fim o Meu Imaculado Coração Triunfará” (Fátima, 13 de Julho): Coração que será 

refúgio e caminho para Deus (13 de Junho). No fim vencerá a Santidade, a Santidade de Deus. Se nós 

nela temos um coração que triunfa, um coração que é refúgio, um coração que leva a Deus e temos Deus 

como conforto, o que é que queremos mais filhos??? Pelo cumprimento dos 5 Primeiros Sábados, Maria 

promete o Ceú; pelo cumprimento das 9 Primeiras Seitas-Feiras que Jesus pediu a Santa Margarida 

Alacoque (1683-85), promete o Céu; também prometeu o mesmo a todos os peregrinos de Balazar, pela 

beata Alexandrina e também aos que fizerem as Primeiras 6 Quintas-Feiras fazendo uma Hora de Adoração 

e comungando com fervor e amor. Quem for ao Prado Novo do Escorial, a Senhora das Dores prometeu 

que receberia na fronte o selo de Deus, sinal bíblico de predilecção, escolha e salvação. QUE PODE 

DEUS MAIS OFERECER FILHOS, DO QUE A PRÓPRIA VIDA ETERNA COM ELE PARA 

SEMPRE E COM TODOS OS SEUS FILHOS NAS SUA MORADA CELESTE??? PARA 

SEMPRE!!! 

O demónio tenta-nos para o mal para nos levar para o inferno; Deus cativa com promessas para 

nos levar ao Céu!!! 

10 de Dezembro de 1925 - Na residência das Irmãs Dorotéias - no quarto de Lúcia. 

 

Ao lado de Nossa Senhora, aparece o Menino Jesus, suspenso numa nuvem. Este fala. 

Jesus – “Tem pena do Coração da tua Santíssima Mãe, coberto de espinhos que os homens ingratos a todos 

os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um acto de reparação para os tirar.” 

Depois, foi a vez da SS. Virgem: 

- “Olha minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os 

momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que, a 

todos aqueles que, durante cinco meses, no primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada 

Comunhão, rezarem um terço e me fizerem quinze minutos de companhia, meditando nos quinze 

mistérios do Rosário, com o fim de me desagravarem, Eu prometo assistir-Ihes na hora da morte, 

com todas as graças necessárias à salvação.” 

 

  Maria no Desígnio de Deus 

Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por Ela que 

deve reinar no mundo. (Tratado nº 1) Mais, é por Ela que Ele virá na Segunda Vinda em glória. 

Se é certo que o conhecimento e o Reino de Jesus Cristo se estabelecerão no mundo, não será mais 

que uma consequência necessária do conhecimento e do Reino da Santíssima Virgem Maria. Ela deu Jesus 

Cristo ao mundo a primeira vez, e há de fazê-lo resplandecer também segunda vez. (Tratado nº 13) 

 

 “Mãe de Deus” (Concílio de Éfeso, 430) 

NO CALVÁRIO: Jo 19  25 E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua 

mãe, Maria mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26 Ora Jesus, vendo ali 

sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua 

mãe: Mulher, eis aí o teu filho. 27 Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. 

E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. S. João é o primeiro 

consagrado e levou sua Mãe para casa. Há várias formas de Consagração: 

método de S. Luís de Monfort; Primeiros 5 Sábados, quem pertence À Legião de Maria, ao Movimento 

Sacerdotal Mariano, quem usa o Escapulário de Nossa Senhora do Carmo.  
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Nas Aparições peregrinas da Venezuela Maria diz que todos os católicos deviam usar estes 3 

sacramentais: um terço ou uma cruz benzida ao pescoço juntamente com a Medalha Milagrosa e o 

Escapulário do Carmo. 

 

 Garabandal: 2 de Julho de 1961:  

“A Virgem Maria apareceu com dois anjos. Rezámos o terço com ela e 

ela rezava connosco para nos ensinar a rezá-lo bem e quanto terminámos ela foi 

embora.” (Diário de Conchita) 

Quando rezavam com a Virgem Ela ensinou-as a rezar: “Santa Maria, 

Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa 

morte: Amén.”Acredito que no futuro, quando estas aparições forem aprovadas, 

rezaremos assim a Santa Maria. 

Santa Isabel diz: “E donde me é dado que venha ter comigo a mãe do 

meu Senhor? ” (Lc. 1, 43)  

Aparição de Lipa (1948): Na segunda-feira, dia 13 de setembro, às dezessete horas, Teresita 

retornou àquele local e, ajoelhando-se, rezou a Ave Maria. As folhas do arbusto, novamente, fremiram. De 

repente, surgiu à sua frente uma "bela senhora".  

Ela sorria e tinha as mãos postas, em posição de oração, e um terço dourado na mão direita. 

Trajava um vestido branco e uma faixa cingia-lhe a cintura. Os pés, descalços, estavam pousados sobre 

uma nuvem, a 50 cm. do chão. "Sê fiel, e vem aqui, mesmo se estiver chovendo" disse-lhe a senhora. 

Teresita perguntou: "Quem sois vós, bela senhora?" 

        - "Eu sou a tua Mãe, minha pequena." - respondeu Nossa Senhora. 

A família de Jesus (Lc. 8) 19Sua mãe e seus irmãos vieram ter com Ele, mas não podiam 

aproximar-se por causa da multidão. 20Anunciaram-lhe: «Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-

te.» 21Mas Ele respondeu-lhes: «Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a 

põem em prática.» Jesus não está de modo nenhum falando contra a sua mãe que foi a sua primeira 

discípulo, Ele quer é que todos sejam como Ela, fazendo a vontade Divina. 

   Virgem Maria ao Pe. Ottavio Michelini (1906 – 1979): 

Nossa Senhora, 5.12.1978: 

“Sou Maria, a mãe de Jesus, mas também a tua Mãe e vossa Mãe, verdadeira Mãe que vos 

ama sem medida e sem limite. 

Que faz filho a verdadeira Mãe?” 

Ela tem sempre o seu pensamento e o seu coração postos nos seus filhos, mesmo se por 

necessidade está fisicamente separada deles. O seu amor, não só leva a pensar neles e a desejá-los ao pé de 

si, como também a comunicar-lhes tudo quanto pode. Preocupa-se com a sua saúde. Ela teme e receia os 

perigos a que se podem expôr. Ela reza pela sua salvação, chora pelos seus sofrimentos e regozija-se com 

as suas alegrias. Ela não se poupa, sem jamais pensar em si mesma e nas 

suas necessidades… Ela queria dar-se sempre, a ponto de fazer um único 

ser com eles. Meu filho, há uma Mãe lá em cima no Céu que está sempre 

presente na Terra e que ama os seus filhos com um amor tão grande, tão 

intenso que vem logo depois do amor de Deus, que é infinito. Rezai e fazei 

penitência; rezai e reparai; sede fortes e não temais nada, porque Eu, Maria, 

Mãe de Deus e vossa Mãe estou convosco!” 
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  “rogai por nós pecadores”  

Maria… depois de elevada ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas, com a sua 

multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Cuida, com amor materno, dos 

irmãos de seu Filho que, entre perigos e angústias, caminham ainda na terra, até chegarem à pátria bem-

aventurada. Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro, 

medianeira. (LG 52) 

“A autoridade que Deus lhe quis conceder é tão grande que parece igualar o poder divino, e que as 

suas orações e súplicas são tão poderosas junto de Deus que equivalem sempre a ordens junto da sua 

majestade. Ele não resiste nunca à oração de sua dileta Mãe, porque é sempre humilde e conforme à sua 

vontade.” (Trtd 27) 

Ao sermos descentes de Adão somos filhos do pecado, somos os degredados filhos de Eva. O 

salário do pecado é a morte (S. Paulo). Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

“Sim, Minha filha, tu não imaginas quantas almas estão a subir ao Céu por meio das vossas 

orações. Estão a subir ao Céu em tropel luminoso, em bandas luminosas e isto dá-Me muita alegria, apesar 

da muita tristeza que tenho por tantos pecadores que não querem salvar-se. Eu estou a suplicar por eles, 

mas não fazem caso; não querem salvar-se.” (Escorial, Virgem Dolorosa; 20 de Novembro de 1981) 

 

  “agora e na hora da nossa morte. Amén.” 

As Quinze Promessas da Virgem Maria aos que rezarem o Rosário (feitas a S. Domingos de Gusmão 

e beato Alano de la Roche) 

 7. Aquele que for verdadeiro devoto do Rosário não perecerá sem os Sagrados Sacramentos. 

 8. Aqueles que rezarem com muita fé o Santo Rosário em vida e na hora de sua morte encontrarão a luz de 

Deus e a plenitude de sua graça, na hora da morte participarão do paraíso pelos méritos dos Santos. 

 9. Livrarei do purgatório aqueles que rezarem o Rosário devotamente. 

 10. As crianças devotas ao Rosário merecerão um alto grau de Glória no céu. 

 13. Meu filho concedeu-me que todo aqueles que se encomendar a mim ao rezar o Rosário terá como 

intercessores toda a corte celestial em vida e na hora da morte. 
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Maria é Rainha 

No Céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados. Como recompensa da sua profunda 

humildade (Lc 1,48), deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela 

orgulhosa queda dos anjos apóstatas. É vontade do Altíssimo, que exalta os humildes (Lc 1,52), que o Céu, 

a Terra e os infernos obedeçam, livre ou forçadamente, às ordens da humilde Maria. Fê-la soberana do 

Céu e da Terra, condutora dos Seus exércitos, guarda dos Seus tesouros, dispensadora das suas graças, 

obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do género humano, medianeira dos homens, vencedora 

dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e triunfos. (Trtd 28) 

Ó Mãe de Misericórdia, concedei-me a graça de obter a Verdadeira Sabedoria de Deus, e de 

colocar-me, para isso, entre o número daqueles que amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como 

filhos e escravos Vossos.  

Ó Virgem Fiel, tornai-me em tudo um tão perfeito discípulo, imitador e escravo da Sabedoria 

Encarnada, Jesus Cristo, Vosso Filho, que eu chegue um dia, por Vossa intercessão e a Vosso exemplo, à 

plenitude da sua idade na Terra e da sua glória no Céu. Amém. Assim seja. (Tratado, Consagração) 
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2. O SANTO TERÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  “Eu sou a Senhora do Rosário!”(Fátima, 13 de Outubro de 1917) 

 Nome e origem 

A palavra Rosário pode significar um conjunto de rosas, ligadas entre si ou unidas em forma de 

ramalhete que se oferece a alguém. Também pode significar roseiral ou viveiro de rosas. A rosa é 

considerada, em virtude da sua beleza e do seu perfume, a rainha das flores.  

“Rezai o santo terço todos os dias; é a oração que mais gosto e que, por ela, posso conceder-vos 

muitas graças.” (Nª Srª Dores, Escorial, 20 de Maio de 1984) 

Leão XIII (Encíclica Octobri Mense, 22 de Setembro de 1891) chamava ao Rosário Coroa da 

Virgem, composta dos grandes Mistérios de Jesus e de Maria: gozosos, dolorosos e gloriosos. 

Os antigos chamavam-lhe Saltério de Maria, porque, à semelhança do Saltério de David, que 

consta de 150 salmos que os clérigos e religiosos rezam na Liturgia das Horas, também o Rosário consta de 

150 Ave-Marias, tornando-se deste modo como que a «Liturgia das Horas» ou «Breviário» do Povo» sobre 

tudo quando se usava apenas o Latim. 

 

Os 4 Dogmas marianos 

Maria, Mãe de Deus ou Theotókos - Maria é verdadeiramente Mãe do Deus encarnado, Jesus 

Cristo. Definido no Concílio de Éfeso, em 431; 

Perpétua Virgindade de Maria. Ensina que Maria é virgem antes, durante e depois do parto de 

Jesus. Concílio de Trento (1555);  

Imaculada Conceição de Maria 

Defende que a concepção de Maria foi realizada sem qualquer mancha de pecado original, no ventre da sua 

mãe. Dessa forma, ela foi preservada por Deus do pecado desde o primeiro momento da sua existência, 

como apontam as palavras do Anjo Gabriel – " sempre cheia de graça divina" – doutrina definida pelo 

Papa Pio IX na Constituição Ineffabilis Deus, em 8 de Dezembro de 1854. 

Assunção de Maria 
Indica que a Virgem Maria, ao fim de sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória dos céus. 

Doutrina definida pelo Papa Pio XII na Constituição Munificentissimus Deus, em 1 de Novembro de 1950. 

Falta um Dogma: Corredentora da Humanidade, Medianeira de todas as graças e Advogada, 

Auxílio dos cristãos (pediu-o a Mãe de Todos os Povos, em Amsterdão). 
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 Objecções ao Rosário 

- “Repetitivo” – o que é a contemplação? É olhar para o Amado e 

quando se gosta diz-se muitas vezes. É o mesmo Rosto, a mesma Mãe, a mesma 

Igreja; as mesmas alegrias, dores, luzes…; o Amor está esfriando porque se 

perdeu o amor a Deus e aos irmãos. 

- “Não é bíblico “– Devemos ver o Evangelho segundo S. Lucas, 

capítulo 1 

- “Infrutífero” – vejamos a história dos jesuítas de Hiroshima que não 

tiveram nenhuma consequência da radiação, apesar de viverem perto da 

deflagração pois todos os dias rezavam o terço. O terço é mais forte que a bomba 

atómica, que qualquer mal! 

- “Não é litúrgico” – “esta oração não só não se opõe à Liturgia, mas serve-lhe de apoio, visto 

que introduz nela e dá-lhe continuidade, permitindo vivê-la com plena participação interior e recolhendo 

seus frutos na vida quotidiana”. (João Paulo II, Rosarium Virginis Mariae 4); Em Medjugorje rezam 2 

terços como preparação para a Eucaristia e no fim outro como acção de graças. 

- “É só uma devoção mariana” – mas é centrada em Cristo; No terço dizemos “Maria” 56 vezes 

e “Jesus” 61 vezes; 

- “Só se dirige a Maria” - recitar o Rosário nada mais é senão contemplar com Maria o rosto de 

Cristo. (RVM 3). Só 2 mistérios são dedicados a Maria, os restantes 18 a Jesus. 

 

- Como rezar??? Há quem diga que não tem tempo, mas se rezarmos na estrada , na ida para o trabalho e 

outros afazeres, dá para rezar vários. 

- Oração do coração (contemplar): Quem é Maria? Quem é Jesus? O que é a graça ou o pecado? Que são 

os frutos? O que é a morte? Que medos temos e auxílios necessitamos? 

- Oração vocal e mental (pensar no que estou a dizer; rezar com o coração). Centrar o que rezamos, 

visualizar mentalmente os mistérios da vida de Jesus (Act 1,8). 

 

- Métodos – (ver Anexos) 

Jesus rezava sozinho e em grupo, falando e escutando, com o coração entregue, para saber a 

Vontade do Pai, a transformar em vida e dar-Lhe Glória. Na oração Jesus encontrava força e poder. Os 

Actos dos Apóstolos dizem que “o Espírito Santo é uma força”. 

 

 Eficácia: “porque é uma oração simples, humilde, que vos forma espiritualmente na pequenez, mansidão, 

e simplicidade de coração.” (Ao Pe. Gobbi 7/10/1983) 

S. Luís de Montfort, no seu livro:  

O Segredo Admirável do Santo Rosário  

Segundo Montfort, a meditação dos mistérios do rosário traz grandes 

benefícios para a vida espiritual. Ele enumera as seguintes vantagens para a vida 

do cristão: 

-Eleva-nos gradualmente ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo; 

-Purifica as nossas almas do pecado; 

- Torna-nos vitoriosos sobre todos os inimigos; 

-Facilita-nos na prática das virtudes; 

-Provoca em nós um amor ardente para com Jesus; 

-Proporciona-nos os meios para pagarmos as nossas dívidas, quer 

diante de Deus, quer diante dos homens e facilmente, alcança-nos toda a espécie 

de graças. 
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No n° 119 o autor diz que é preciso concentrar-se no que se diz já que Deus fica mais 

sensibilizado com a voz do coração do que com a boca. Diz ainda no n 116: Não é a duração em tempo 

mas sim o fervor que agrada a Deus, atrai e conquista o seu Coração. 

Continuando o Santo adverte: Quase todos os católicos rezam o Rosário, ou uma parte dele ou, 

pelo menos, alguma Avé-Maria; e porquê, então, tão poucos... os que se corrigem dos seus defeitos e 

crescem na virtude, senão porque não rezam estas orações como deveriam? 

          Para rezar bem é preciso: 

- Rezar devotamente e com perseverante atenção, para vencer a monotonia da repetição (122); 

- Fazê-lo com uma atenção incomparavelmente mais profunda do que aquela exigida por 

qualquer outra oração mesmo que fosse o saltério de David (122); 

- Lutar contar as distrações (125). 

- Ao iniciar a oração é preciso recolher-se por uns instantes diante de Deus (126); 

- É preciso rezar devagar (127); 

- Rezá-lo com reverência, fala mesmo em rezá-lo de joelhos (129); 

- O modo de dar maior glória a Deus é rezá-lo em público a dois coros. Portanto oração 

comunitária. Diz por fim, que é preciso decidirmo-nos a rezar frequentemente o Rosário com fé, 

humildade, confiança e perseverança (136). 

O Catecismo da Igreja católica diz serem 4 os obstáculos à oração: dois vêem da nossa natureza 

humana – a distracção e a aridez e dois vêem do demónio – a preguiça e a falta de fé (ns 2729-2733) 

 

 S. Domingos de Gusmão (1170-1221) 

        1214 (França), Toulouse. Quando o santo orava e fazia penitência pelos pecados dos homens, 

obstáculo para a conversão dos albigenses. Nossa Senhora lhe apareceu acompanhada de três princesas 

celestes. Com sua voz materna, disse-lhe: 

       – “Sabes tu, meu querido Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o 

mundo?” 

       – “Ó Senhora!” - respondeu ele, - “Vós o sabeis melhor que eu, porque depois de vosso Filho, Jesus 

Cristo, fostes o principal instrumento de nossa Salvação.” Respondeu-lhe Maria Santíssima: 

        – “Sabei que a peça principal da bateria foi a saudação angélica, que é o fundamento do Novo 

Testamento; e portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza meu saltério”. 

A devoção que hoje chamamos Rosário começou a ser instituida no século XIII, por S. Domingos, 

fundador da Ordem dos Pregadores ou Dominicana, por especial inspiração 

da S.ma Virgem.  

S. Domingos foi um dos maiores Santos da Igreja, muito devoto de 

Nossa Senhora, desde a sua infância. Vendo, o pouco resultado da sua 

pregação e de suas penitências na conversão dos pecadores e, sobretudo, dos 

hereges albigenses, implorou fervorosamente o auxílio da Mãe de Deus que 

lhe inspirou a pregação dos temas que hoje são os Mistérios do Rosário 

como remédio salutar para as necessidades da Igreja naqueles tempos. A 

heresia dos Albigenses, uma espécie de doutrina materialista para aqueles 

tempos, estava espalhada por muitas e imensas regiões, destruia 

radicalmente a fé católica. Negava os Mistérios fundamentais da nossa 

Religião como por exemplo, o da Santíssima Trindade, o da Redenção e, 

portanto, o da Maternidade divina de Nossa Senhora.  

A todos estes males muito semelhantes aos que o materialismo 

actual trouxe ao mundo moderno com a sua negação desenfreada de Deus e 

de tudo o que é religioso, opõe-se eficazmente o Rosário. 

 

 

Nossa Senhora das 

Rosas, Heroldsbach, 

Alemanha 
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 S. Domingos e penitente 

Um dia S. Domingos, após a confissão, deu como penitência a reza do terço a uma senhora. Ela 

desculpou-se com muitas obras, jejuns, orações e devoções que tinha que fazer, não lhe sobrando tempo 

para rezar o santo terço. Chegada a casa, sentiu-se mal e teve o julgamento particular (Aviso). No tribunal 

divino viu uma balança onde eram pesadas as suas más obras e pecados de um lado contra suas boas obras 

e orações de outro. Pendendo esta para o lado mau, recebeu como sentença o inferno. Veio Nossa Senhora, 

pedindo uma interrupção, tirou da sua veste um terço que colocou no prato das boas obras, caindo o prato 

da balança de imediato para o sentido oposto, revogando a sentença inicial. A Virgem e Bondosa Mãe 

disse:  

- “Este foi o único terço que ela rezou durante a vida”. Acordando sobressaltada, a penitente 

procurou o santo contando tudo o que viu exclamando:  

- “A partir de agora, rezarei todos os terços que quiser.” 

 

 

 Beato Alain de la Roche (1428-1475), o Apóstolo do Rosário 

A Senhora apareceu-lhe pediu-lhe para avivar a devoção ao santo terço. Inspirado pela Mãe de 

Deus, Alain criou as agrupações de 50 Ave-Marias conhecidas como Mistérios Gozosos, Dolorosos e 

Gloriosos. Acrescentou também os Pai-Nossos no início de cada dezena. Surgia assim o Rosário como nós 

conhecemos hoje, com a diferença da inclusão dos Mistérios Luminosos pelo papa São João Paulo II. 

Alain dizia que: “ao ouvir a saudação angélica, alegra-se o céu, treme o inferno e foge o 

demónio.” 

O próprio Cristo o intima a ser um propagador do Rosário Um dia em que celebrava a Santa 

Missa, após a Consagração, a Hóstia que segurava nas mãos assumiu a figura de Nosso Senhor, que 

severamente o repreendeu, dizendo: “Alano, tornas a crucificar-Me uma segunda vez?” O Dominicano 

assustado lhe respondeu: - “Ó Senhor Jesus, como posso ser capaz de tamanha crueldade?” Nosso Senhor 

lhe responde: “Tu pecas de omissão! Possuis a ciência, a faculdade e o dever de pregar o Santo Rosário e 

não o fazes pois com ele salvarias muitas almas.” 

 

 Irmã Lúcia (1907-2005)   

O Pe. Luís Kondor era o vice-postulador para a Causa de Beatificação 

dos pastorinhos; antes dele era o Pe. Fuentes. 

    Ao Pe. Fuentes, em 1956, diz a vidente: 

 “A Santíssima Virgem me disse que nos encontramos nos últimos 

tempos do mundo, que eram dois os últimos remédios que Deus dava ao mundo: 

o Santo Rosário e a devoção ao Coração Imaculado de Maria; e, se são os 

últimos remédios, quer dizer que são mesmo os últimos, que já não vai haver 

outros. 

(…) sempre nos planos da Divina Providência, quando Deus vai castigar o mundo, esgota 

primeiro todos os outros meios; depois, ao ver que o mundo não fez caso de nenhum deles, só então é que 

Sua Mãe Santíssima nos apresenta, envolto num certo temor, o último meio de salvação.  

Porque se desprezarmos e repelirmos este último meio, já não obteremos o perdão do Céu: 

porque cometemos um pecado a que no Evangelho é costume chamar “pecado contra o Espírito Santo” e 

que consiste em recusar abertamente, com todo o conhecimento e vontade, a salvação que nos é entregue 

em mãos. São dois os meios para salvar o mundo: a oração e o sacrifício. A Santíssima Virgem, nestes 

últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à oração do Santo Rosário. De tal maneira que 

agora não há problema, por mais difícil que seja, seja temporal ou, sobretudo, espiritual, que se refira à 

vida pessoal de cada um de nós; ou à vida das nossas famílias, sejam as famílias do mundo, sejam as 

Comunidades Religiosas; ou à vida dos povos e das nações. Não há problema, repito, por mais difícil que 

seja, que não possamos resolver agora com a oração do Santo Rosário. Com o Santo Rosário nos 

salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas.”  
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 Batalha de Lepanto (7/10/1571) 

S. Pio V (1566-1572) reúne a Santa Liga (Estados Pontifícios, Portugal, Espanha, Veneza – 

comandante João d’Áustria) pois o Império otomano já tinha tomado as ilhas de Chipre, Malta e algumas 

ilhas gregas e preparava-se para tomar a Europa. O Santo Padre manda celebrar missas, procissões com as 

Irmandades e confrarias do Rosário a todo o mundo cristão. A 7 de Outubro de 1571 dá-se a batalha naval 

entre 70000 soldados cristãos contra 150000 turcos e vencemos. 

 

      Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria; São Luís Maria Grignion de Montfort (1712) 

        “Armai-vos com o rosário e esmagareis a cabeça do demónio e vivereis 

tranquilos contra todas as suas tentações.” 

        “O terço material é tão terrível para o diabo que os santos se serviram 

dele para o encadear e expulsá-lo do corpo dos possessos segundo o 

testemunham várias histórias.” 

“Ainda que vos encontrásseis à beira do abismo ou já tivésseis um pé 

no inferno; ainda que tivésseis vendido a vossa alma ao diabo ou fosses um 

herege endurecido ou obstinado como um demónio, cedo ou tarde vos 

converteríeis ou salvaríeis desde que rezeis devotamente todos os dias o santo 

rosário até à morte para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão 

dos vossos pecados”. 

São Domingos, São João Capistrano, o bem-aventurado Alano da 

Rocha, publicaram e pregaram publicamente que, tendo a salvação do mundo 

começando pela Ave-Maria, a salvação de cada alma em particular está ligada a esta oração. Foi esta 

oração que fez dar à Terra seca e estéril o fruto da vida, e é esta mesma oração que, rezada com devoção, 

deve fazer germinar nas nossas almas a Palavra de Deus, e fazer brotar o fruto de vida, que é Jesus 

Cristo.  

Disseram ainda que a Ave-Maria é um celeste orvalho que rega a Terra, isto é, a alma, para lhe 

fazer produzir fruto a seu tempo. E a alma que não for regada por esta oração ou orvalho celeste não dará 

fruto, mas apenas sarças e espinhos, não estando longe de ser amaldiçoada. (Trt 249) 

      “Não tenho melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus, do que ver se ela gosta de rezar a 

Ave-Maria e o Terço. “(Trd 251) 

Peço-te instantemente, pelo amor que te tenho em Jesus e Maria, que rezes o Terço cada dia, e 

mesmo, se tiveres tempo, o Rosário quotidiano. Se o fizeres, bendirás na hora da morte o dia e o momento 

em que me acreditaste. Depois de teres semeado nas bênçãos de Jesus e Maria, recolherás bênçãos 

eternas no Céu”.(Trd 254.) 

 Lourdes (1858)  

Nossa Senhora, que apareceu 18 vezes como a Imaculada Conceição e pede a Basílica da Rainha 

do Rosário. 4 das aparições duraram 1 hora. Numa delas, em silêncio, Bernardette rezou todo o Rosário, os 

3 terços, com Nossa Senhora. 

 

 Fátima (1917)  

Lúcia – Porque é que o meu primo não a vê? 

Nossa Senhora – Que reze o terço e ver-me-á. 

Lúcia - Sabe dizer-me se vou para o Céu? 

Nossa Senhora - Sim, vais. 

Lúcia - E a minha prima? 

Nossa Senhora - Também. 

Lúcia - E o meu primo? 

Nossa Senhora - Também, mas terá que rezar o terço muitas vezes. 



29 
 

 13 de Julho 

Nossa Senhora - Quero que volteis cá no dia 13 do mês que vem e que rezeis o terço a Nossa 

Senhora do Rosário, para que abrande a guerra, pois só Ela lhe pode valer. 

Nossa Senhora - Vistes o Inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as 

salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu 

vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei, muitas vezes, 

em especial, quando fizerdes algum sacrifício: «Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos 

pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria» 

Para a conversão dos pecadores é necessário rezarmos por eles. Eu devo rezar pelos pecadores que 

não conheço e por amor puro, misericórdia, sem eu esperar nada em troca, Deus enternece-se e salva-os. 

 13 de Outubro 

Nossa Senhora - Quero dizer-te que não ofendam mais a Nosso Senhor que já está muito 

ofendido, que rezem o terço todos os dias a Nossa Senhora do Rosário e que façam aqui uma capela. 

Eu sou a Senhora do Rosário. 

 

 PEDIDOS DE CURAS E DE CONVERSÕES  

S. Tiago diz na sua Epístola: “se quereis ser curados confessai os vossos pecados e rezai uns pelos 

outros porque a oração do justo tem muita força.” 

 Julho: 

Lúcia - Tenho aqui por pedido se Vossemecê melhora uma mulher do Pedrógão. 

Nossa Senhora - Que reze o terço. Dentro de um ano, curar-se-á. 

 

 Agosto:  

Lúcia - Queria pedir-lhe a cura de de alguns doentes... 

Nossa Senhora - Sim, alguns curarei durante o ano. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos 

pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. 

 

 Setembro:  

Lúcia - Tenho aqui por muitos pedidos, uns para os converter e outros para os melhorar... 

Nossa Senhora - Melhoro uns, outros não, porque Nosso Senhor não se fia neles. 

 

 Outubro:  

Lúcia – Eu tinha muitas coisas para Lhe pedir: se curava uns doentes e se convertia uns pecadores, etc. 

– Nossa Senhora - Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

O PEDIDO DO TERÇO 

1ª - “…terá que rezar o terço muitas vezes”. 

- Rezai o Terço todos os dias para alcançardes a paz do Mundo e o fim da guerra; 

2ª - …que rezem o terço e que aprendam a ler; 

3ª - que rezeis o terço a Nossa Senhora do Rosário, para que abrande a guerra, pois só Ela lhe pode 

valer. 

Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério:  

4ª - Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores; 

5ª - que continueis sempre a rezar o Terço à Senhora do Rosário para que abrande a guerra.  

6ª - que rezem o terço todos os dias. 

 

 São. Pe. Pio de Pietrelcina 

Em 1929, no seu diário, no dia da sua ordenação comprometia-se a 

rezar 5 Rosários por dia; no fim da vida rezava já 7 (21 terços). Mas o 

campeão mundial era o S. Francisco Marto, o nosso querido pastorinho, que 

rezava 25!!!, o equivalente a 2500 Avé Marias diárias!!! 

Este Padre santo dizia:“O terço é a arma de defesa e salvação 

doada por Nossa senhora para ser usada contra as astutas ciladas do 

inimigo infernal. Nossa Senhora nunca me recusou uma graça através da 

recitação do santo rosário. É a arma contra os males do mundo.”  

 

 S. João Paulo II 

 “NO ROSÁRIO COM MARIA CONTEMPLAMOS O ROSTO DE CRISTO. “ (RVM 4) 

CRISE E TENTATIVA DE GOLPE COMUNISTA PORTUGAL EM NOVEMBRO 1975: A 

Irmã Lúcia perguntou a Nossa Senhora o que se podia fazer. A celeste Senhora pediu para 10% da 

população rezar o terço; 1 milhão de portugueses começou a rezar e a crise terminou. 

ESCORIAL, 5 DE AGOSTO DE 2000 

“O mundo está assim porque esqueceu Deus, e muitas das Minhas almas, tão amadas do Meu 

Coração, caíram num estado de letargia e já não trabalham para a glória de Deus, mas para o mundo e as 

suas vaidades. Esqueceram-se de rezar o santo Terço. Ora o santo Terço, Meus filhos, é muito 

importante porque pode parar uma guerra, ganhar uma batalha, curar doenças, sarar as almas.”  

 

 

 

 

 

 

 

“Se todos os consagrados rezassem o terço todo o mundo seria salvo, assim intercedo para que 

se salve pelo penos 1/3 da humanidade…” 

“Com o terço salvar-se-á a maior parte da humanidade. Pedi ao Meu Imaculado Coração para 

que mude o mundo, pois o Meu Coração vos salvará. (19 de Agosto de 1982) 
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MEDJUGORJE (1981-HOJE)  

A rainha da Paz vem pedir o Rosário diário completo, os 3 TERÇOS clássicos (Gozosos, 

Dolorosos e Gloriosos). 

25 de Junho de 1985: 
       "Exorto-os a convidarem todos para a oração do rosário. Com o rosário vencerão todos os 

obstáculos que Satanás, neste momento, quer colocar no caminho da Igreja Católica. Vós todos, 

sacerdotes, recitai o rosário, dai espaço ao rosário." 

 Afonso IX (1188-1230), rei de Leão e da Galiza 

O rei Afonso usava sempre o terço à cintura mas não o rezava e teve o juízo particular: 

A Virgem lhe disse logo, olhando-o benignamente: «Para recompensar-te pelo pequeno serviço 

que me fizeste ao levar meu Rosário, te alcanço de meu Filho o prolongamento de tua vida por alguns 

anos. Emprega-os bem e faz penitência!» Voltando a si o rei exclamou: 

- «Oh bendito Rosário da Santíssima Virgem, que me livrou da condenação eterna!» E depois de recobrar 

a saúde, foi sempre devoto do Rosário e recitou-o todos os dias.  

 

Ao Pe. Gobbi (1973-1997) 

Nº276, 7 de Outubro de 1983 

        “Satanás será humilhado e derrotado quando Eu o amarrar não com uma grossa corrente mas com uma 

fragilíssima corda: o Santo Rosário.” A visão do Apocalipse de um anjo (S. Miguel) a acorrentar o 

demónio, é uma corrente feita de terços, revelou também a Mãe ao Pe. Gobbi. 

 

 Testemunhos 

 AKITA (Japão, 1973)   

Terceira Mensagem (dia 13 Outubro de 1973) 

”Se os homens não se arrependerem e melhorarem, o Pai irá 

infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Será uma punição maior 

do que o dilúvio, tal como nunca se viu antes. Fogo irá cair do céu e vai 

eliminar uma grande parte da humanidade; os bons assim como os maus, 

sem poupar nem sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes irão ver-se tão 

desolados que irão invejar os mortos.  

O dia do Filho do Homem (Mt 24, 23-31; Mc 13,21-27) -  
26Como sucedeu nos dias de Noé, assim sucederá também nos dias do Filho do Homem: 27comiam, 

bebiam, os homens casavam-se e as mulheres eram dadas em casamento, até ao dia em que Noé entrou na 

Arca e veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. 28O mesmo sucedeu nos dias de Lot: comiam, bebiam, 

compravam, vendiam, plantavam, construíam; 29mas, no dia em que Lot saiu de Sodoma, Deus fez cair do 

céu uma chuva de fogo e enxofre, que os matou a todos. 30Assim será no dia em que o Filho do Homem 

se revelar.  

Revela São Paulo: “13*o Dia do Senhor manifesta-se pelo fogo e o fogo provará o que vale a obra 

de cada um. 14Se a obra construída resistir, o construtor receberá a recompensa; 15*mas, se a obra de 

alguém se queimar, perdê-la-á; ele, porém, será salvo, como se atravessasse o fogo.” (1 Cor. 3, 13-15)  

E São Pedro: 7*Quanto aos céus e à terra que agora existem, a mesma palavra os tem reservados 

para o fogo, mantendo-os até ao dia do juízo e da perdição dos ímpios. 9*Não é que o Senhor tarde em 

cumprir a sua promessa, como alguns pensam, mas simplesmente usa de paciência para convosco, pois 

javascript:notas('vernota.php?l=1%20Cor&c=3&v=15');
javascript:notas('vernota.php?l=2%20Pe&c=3&v=7');
javascript:notas('vernota.php?l=2%20Pe&c=3&v=9');


32 
 

não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam.10*Porém, o Dia do Senhor chegará como um 

ladrão: os céus desaparecerão com estrondo, os elementos do mundo abrasados dissolver-se-ão, assim 

como a terra e as obras que nela houver.  

Urgência de estar preparados - 11Uma vez que todas as coisas serão assim destruídas, como 

deve ser santa a vossa vida e a vossa piedade, 12*enquanto esperais e apressais a chegada do dia de Deus, 

quando os céus, a arder, se desintegrarem e os elementos do mundo, com o ardor do fogo, se derreterem! 
13*Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos uns novos céus e uma nova terra, onde habite a 

justiça. (2 Ped. 3,7.9-12) 

 

A mensagem de Akita continua: “As únicas armas que irão restar serão o Rosário e o Sinal 

deixado pelo Meu Filho. Recitem todos os   dias as orações do Rosário. “Com o Rosário, rezem pelo 

Papa, os bispos e os sacerdotes. Porquê? Nossa Senhora em Garabandal diz que “muitos bispos,  e 

sacerdotes vão pelo caminho da perdição e levam muitas mais almas com eles.” Pede oração pela sua 

conversão. 

Atenção filhinhos, a vidente Agnes Sassagawa, no dia 6 de Outubro de 2019, recebeu uma 

mensagem do seu anjo da guarda para o mundo: “Cubram-se todos de cinzas e rezem o rosário penitente 

(isto é de joelhos).” A irmã teve dúvidas se devia publicar esta mensagem, mas dois dias depois, ao ouvir a 

profecia de Jonas como leitura da Missa, decidiu divulgá-la. Na profecia, Deus diz ao profeta Jonas para 

que avise a cidade de Nínive que seria destruída dali a 40 dias. As pessoas fizeram penitência juntamente 

com o rei e a cidade não foi destruída. Mas neste nosso tempo, 40 dias depois, dia 17 de Novembro foi 

diagnosticado o primeiro caso de coronavírus.  

Uma coisa sobre a urgência da vinda da Virgem e seus aflitos avisos. Em Portugal a diocese de 

Leiria-Fátima promulgou a Reparação dos Cinco Primeiro Sábados dia 13 de Setembro de 1939; a Guerra 

mundial já tinha começado no dia 1, já era tarde, e em Fátima a celeste Senhora tinha vindo para evitar a 

Guerra e nós não a evitámos. 22 anos à espera da guerra, em vez da rápida conversão e reparação, pois as 

Aparições tinham sido aprovadas já em 1930.  

A Irmã Lúcia disse que “Portugal estaria salvo, mas com a legalização do divórcio e do aborto, 

Portugal tem muito que sofrer.” O que diria agora??? Não nos admiremos dos flagelos e das ondas de 

morte que têm vindo sobre o nosso país: morte semeada com sangue inocente, é lei da vida recolher o que 

semeámos, temos de ser verdeiros meus irmãos. 

Mas há uma boa notícia. A última Consagração feita aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, 

foi no dia 25 de Março deste ano, na Basísila de Nossa Senhora do Rosário em Fátima. 

 

 ÁUSTRIA  

O Pe. Petrus Pavlicek, sacerdote franciscano, depois da II 

Guerra Mundial, perante o alastrar do comunismo e da ditadura 

comunista no seu país, desloca-se ao santuário mariano de Mariazell e 

perguntou à Mãe: 

- “O que posso fazer para ajudar o meu país?” 

Nossa Senhora responde: – “Reza o Rosário para conseguires a 

paz.” 
Eram os tempos da cortina de ferro, do qual faziam parte a Alemanha Oriental, Hungria, 

Checoslováquia, Jugoslávia, Polónia, Bulgária, Roménia e Áustria. Começou um movimento nacional 

chamado Cruzada do Rosário em 1948 com 10.000 pessoas. Faziam tríduos, procissões com todos os 

bispos, retiros. Em 1955 já eram 500.000 pessoas. Dia 13 de Maio de 1955, os comunistas abandonaram o 

país, sem explicação sem feridos nem guerra. 

 

 

 

javascript:notas('vernota.php?l=2%20Pe&c=3&v=10');
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 Filipinas (1986) 

Estava instalada a ditadura de Ferdinando Marcos. O candidato Benigno Aquino é assassinado 

antes das eleições. Corazón Aquino, sua esposa candidata-se em vez dele. Começa um movimento pacífico 

do povo que vem para a rua rezar com seus bispos. Após uma semana aparecem os tanques e militares; 

com o tempo começam a render a guarda juntando-se ao povo para rezar o terço. O presidente fugiu e 

Corazón venceu as eleições. 

 

 Nigéria (2014) 

D. Olivier Dashe Doeme, Diocese de Maiduguri, sede do Boko Haram, um dos braços da Al-

Qaeda estava em Adoração rezando o terço. Nisto aparece Jesus vestido de soldado, com uma espada na 

mão e oferecendo-lha, ela materializa-se e quando o bispo Olivier abre a mão, era um terço. O Senhor diz-

lhe: “O Boko Haram acabou!” 

Mas porquê o terço em vez da espada??? Porque a Bíblia diz em Efésio 6: “Armai-vos com a 

espada que é a Palavra de Deus…” e o terço “é a espada”, oração bíblica do Pai-Nosso (Mateus 6) e da 

Avé-Maria (Lucas 1). E a espada é para atacar, não para proteger. 

Nossa Senhora e o terço estão derrotando os terroristas da Nigéria? 

Eis a notícia da Aleteia Brasil de 3 de Abril de 2017:  

«Há cerca de sete anos, o grupo terrorista islâmico Boko Haram, da Nigéria, intensificou uma 

sanguinária campanha jihadista para implantar naquela região da África um novo califado em que 

imperasse a sharia, ou lei islâmica estrita. Desde então, os fanáticos assassinaram dezenas de milhares de 

pessoas e provocaram a espantosa fuga de nada menos que 2 milhões de cidadãos da região nordeste do 

país. 

O que tem acontecido? Para o jovem e corajoso bispo dom Oliver Dashe Doeme, é evidente a 

intervenção de Nossa Senhora. 

Enquanto o terror dominava o território da sua diocese de Maiduguri, considerada a “capital” do 

Boko Haram, ele brandia uma arma de “grande poder de fogo”: a oração do rosário, em súplica pelo fim 

daquele flagelo diabólico. O bispo não tinha medo de sair às ruas “armado” de batina, cruz peitoral e terço 

em punho, inspirando respeito até mesmo entre os muçulmanos da região. 

“Os milicianos do Boko Haram estavam por toda parte. Agora eles não estão mais em lugar 

nenhum. O Boko Haram será liquidado logo, principalmente por causa das orações do nosso povo”, 

declarou o bispo ao Catholic Herald. “À medida que abrimos espaço para Nossa Senhora, em especial na 

oração do rosário, que é a devoção mariana mais praticada, nós saímos vitoriosos”. 

Dom Oliver convocou escolas, famílias e paróquias da diocese a rezarem o rosário todos os dias e 

afirmou que o rosário “fez maravilhas e libertou nações”. O bispo nigeriano citou como exemplo a célebre 

batalha de Lepanto, de 1571, quando as forças navais católicas derrotaram uma frota do Império Otomano 

muito mais numerosa.» 

 

 As 15 promessas de Nossa Senhora aos devotos do Rosário 

1ª – Todos os que rezarem o meu Rosário, com constância, receberão graças especiais. 

2ª – Aos que rezarem devotamente o meu Rosário, prometo minha especial proteção e as grandes graças. 

3ª – Os devotos do meu Rosário serão dotados de uma armadura poderosa contra o inferno, pois 

conseguirão destruir o vício, o pecado e as heresias. 

4ª – Receberá a virtude e as boas obras abundarão, receberá a piedade de Deus para as almas, resgatará os 

corações das pessoas de seu amor terreno e vaidades, e os elevará em seu desejo pelas coisas eternas. As 

almas se santificarão por meio do Rosário. 

Jamais será condenado 

5ª – Toda alma que recorre a mim, por meio da oração do Rosário, jamais será condenada; 

6ª – Todo aquele que rezar devotamente o Rosário e aplicar-se na contemplação dos mistérios da redenção 

não será atingido por desgraças; não será objeto da justiça divina por meio de castigos e não morrerá 

https://pt.aleteia.org/author/aleteia-team/
http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/10/03/boko-haram-will-soon-fizzle-out-says-nigerian-bishop-fighting-terrorism-with-the-rosary/
http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/10/03/boko-haram-will-soon-fizzle-out-says-nigerian-bishop-fighting-terrorism-with-the-rosary/
http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/10/03/boko-haram-will-soon-fizzle-out-says-nigerian-bishop-fighting-terrorism-with-the-rosary/
https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/o-pecado-e-uma-ruptura-da-nossa-relacao-com-deus/
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impenitente. Se for justo, permanecerá como tal até a morte; 

7ª – Os que praticam a oração do Rosário não morrerão sem receber os sacramentos; 

8ª – Todos aqueles que rezarem com fidelidade o meu Rosário terão, durante a vida e no instante da morte, 

a plenitude das graças, e serão favorecidos com os méritos dos santos; 

9ª – Os devotos do meu Santo Rosário, que forem para o Purgatório, eu os libertarei no mesmo dia. 

Glória no céu 

10ª – Os devotos do meu Rosário terão grande glória no céu; 

11ª – Tudo o que os meus fiéis devotos pedirem, por meio do meu Rosário, será concedido a eles; 

12ª – Aos missionários do meu Santo Rosário, prometo o meu auxílio em todas as suas necessidades; 

13ª – Para todos os devotos do meu Rosário, consegui de meu Filho a intercessão de toda a corte celeste na 

vida e na morte; 

14ª – Todos os que rezam o meu Rosário são meus filhos e irmãos de Jesus, meu Unigênito; 

15ª –  A devoção ao meu Rosário é grande sinal de predestinação (predestinados à salvação). 

 

No 13 de Junho a Mãe de Fátima tinha prometido: “Ele quer estabelecer no Mundo a devoção 

ao meu Imaculado Coração. Às almas que a abraçarem prometo a salvação e serão queridas de Deus, 

como flores postas por mim a adornar o Seu trono.” 

 

Consagremo-nos ao Menino Jesus, como Ele pediu e ensinou em Praga: 

- “Ó MEU MENINO JESUS, PELA VOSSA SANTA ENCARNAÇÃO, LIVRAI-ME DE 

TODO O MAL. AMÉN.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Consagração ao Imaculado Coração de Maria 

 

       Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso Coração Imaculado nos consagramos, em acto de 

entrega total ao Senhor. Por Vós seremos levados a Cristo. Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. 

Caminharemos à luz da fé  e faremos tudo para que o mundo creia  que Jesus Cristo é o Enviado do Pai. 

Com Ele queremos levar o Amor e a Salvação até aos confins do mundo. Sob a protecção do vosso 

Coração Imaculado  seremos um só povo com Cristo.  Seremos testemunhas da Sua ressurreição.  Por Ele 

seremos levados ao Pai,  para glória da Santíssima Trindade, a Quem adoramos, louvamos e bendizemos. 

Amen. 

 

 

https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/conheca-os-sete-sacramentos-e-suas-particularidades/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/o-que-a-biblia-e-o-catecismo-da-igreja-catolica-dizem-sobre-purgatorio/
https://formacao.cancaonova.com/nossa-senhora/devocao-nossa-senhora/conheca-origem-da-devocao-ao-imaculado-coracao-de-maria/
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3. A VITÓRIA DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

“Por fim o Meu Imaculado Coração triunfará!” 

(Nossa Senhora do Rosário; Fátima, 13 de Julho de 1917) 

 

Parece–me que estas 6 aparições de Nossa Senhora estão muito ligadas: Fátima, Lourdes, 

Garabandal, Escorial, Akita e Medjugorje brilhantemente acompanhadas pelas mensagens em forma de 

locução do Imaculado Coração de Maria ao padre Stefano Gobbi, que começaram na Capelinha em Fátima. 

A este querido sacerdote disse a Celeste Senhora no dia 19 de Dezembro de 1973: “O triunfo do meu 

Coração Imaculado no mundo será de admiração para os Anjos, alegria para os Santos do Céu; de 

grande consolo e conforto para os bons da terra, de misericórdia e salvação para o grande número de 

meus filhos perdidos, de condenação severa e definitivamente para satanás. Na hora em que Satanás se 

sentar como senhor do mundo e se sentir seguro vencedor; Eu mesma lhe arrancarei a presa das mãos. 

Encontrar-se-á de mãos vazias e, no fim, a vitória será apenas do meu Filho e Minha. Este será o triunfo 

do meu Coração Imaculado no mundo.” No Escorial a Dolorosa Mãe promete:         “O MEU 

CORAÇÃO IMACULADO REINARÁ SOBRE TODA A HUMANIDADE!” (2/8/1997) 

A Imaculada numa das 18 aparições em Lourdes disse três vezes: “Penitência, penitência, 

penitência!!!”; o mesmo grito que o Anjo dá com uma espada na mão (S. Miguel Arcanjo) no início da 

visão da terceira parte do Segredo no dia 13 de Julho de 1917: “vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora 

um pouco mais alto um Anjo com uma espada de fogo na mão esquerda; ao cintilar, despedia chamas que 

parecia iam incendiar o mundo; mas apagavam-se com o contacto do brilho que da mão direita expedia 

Nossa Senhora ao seu encontro: O Anjo apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: 

“Penitência, Penitência, Penitência!” 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima tinha pedido que o Segredo, fosse revelado até 1960, o que 

não aconteceu. Então Ela começa a aparecer em San Sebastian de Garabandal (Espanha de 1961-1965). As 

videntes perguntaram que grande mal viria à Igreja e ao mundo, a Virgem respondeu: - “o comunismo.” 

Por isso em Fátima Ela tinha pedido a consagração da Rússia para não espalhar os seus erros do ateísmo 

prático a absolutista. 

Akita está também ligada pela Terceira Mensagem (dia 13 outubro de 1973) 

”Como eu disse, se os homens não se arrependerem e melhorarem, o Pai irá infligir uma terrível 

punição a toda a humanidade. Será uma punição maior do que o dilúvio, tal como nunca se viu antes. 

Fogo irá cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade; os bons assim como os maus, sem 

poupar nem sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados que irão invejar os mortos.  

AS ÚNICAS ARMAS QUE IRÃO RESTAR SERÃO O ROSÁRIO E O SINAL DEIXADO PELO MEU 

FILHO. RECITEM TODOS OS   DIAS AS ORAÇÕES DO ROSÁRIO.  

Com o Rosário, rezem pelo Papa, os bispos e os sacerdotes.  

A OBRA DO MALIGNO VAI INFILTRAR-SE ATÉ MESMO DENTRO DA IGREJA DE TAL MODO QUE SE VERÃO 

CARDEAIS OPONDO-SE A CARDEAIS E BISPOS CONTRA BISPOS. (repete a 2ª mensagem de Garabandal) 

Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos pelos seus confrades... igrejas e 

altares saqueados. A Igreja ficará cheia daqueles que aceitam compromissos, e o demónio vai pressionar 

muitos sacerdotes e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor.  

SE OS PECADOS AUMENTAREM EM NÚMERO E GRAVIDADE, NÃO HAVERÁ MAIS PERDÃO PARA ELES.” 

Em Garabandal Nossa Senhora tinha diro a 18 de Junho de 1965: “Antes a taça estava a encher, agora 

está a transbordar. Os sacerdotes vão muitos pelos caminhos da perdição e com eles levam muitas 

almas. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na Paixão de Jesus.” Em Fátima o Anjo tinha pedido aos 

pastorinhos que se sacrificassem de tudo o que pudessem. 

No dia 16 de Outubro de 1981 a Virgem das Dores disse no Escorial (Espanha, de 1981 a 2002): Dizei 

quando fizerdes algum sacrifício: “Ó meu Deus, é por Vosso amor, tudo vos ofereço pela conversão dos 

pecadores, pela conversão da Rússia e pelo Imaculado Coração de Maria da vossa Mãe Maria 

Santíssima.” 
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Ora em Medjugorje, a Rainha da Paz promete a realização plena desta profecia final a vitória do 

Coração de Maria: “O que comecei em Fátima, vou terminar aqui.” 
Deus quer estabelecer no Mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. (13  Junho) 

 S. João Eudes ensina: “no Coração de Maria, estabeleceu o Pai o reino do Seu Amor; o Filho 

Unigénito prepara nele uma morada para Si; e o Espírito Santo, plenitude do Amor, faz dele o Seu Templo. 

É A «Arca» onde se ocultam os «mistérios de Deus» na nossa humanidade”. “Quem vê Jesus vê Maria, 

quem ama Jesus, ama Maria!” 

* Consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria 

* PEDIDOS DE JESUS A ALEXANDRINA 

Depois de Jesus fazer esta pedido a Alexandrina, ela avisou o Pe. Pinho, 

que de seguida fez um retiro para os bispos portugueses em Fátima; estes depois 

enviaram o pedido ao Santo Padre. 

A Consagração do Mundo ao Imaculado Coração de Maria foi um ato 

consacratório feito pelo Papa Pio XII a 31 de outubro de 1942, no seguimento dos 

pedidos que lhe foram endereçados a partir de Portugal pela Beata Alexandrina de 

Balazar, e ocorreu imediatamente antes dos principais pontos de viragem da 

Segunda Guerra Mundial. O Santo Padre consagrou à Santíssima Virgem Maria não somente a Igreja 

Católica, mas toda a Humanidade. 

 
Consagração do Mundo ao Sagrado Coração de Jesus 

 

Feita pelo Venerável Papa Leão XIII a 11 de Junho de 1899, no seguimento dos pedidos, em nome 

do próprio Jesus Cristo, que lhe foram dirigidos a partir de Portugal pela Beata Irmã Maria do Divino 

Coração Droste zu Vischering, a Madre Superiora do Convento do Bom Pastor do Porto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Túmulo-relicário com os restos mortais da Beata Irmã Maria do Divino Coração na Igreja do Sagrado 

Coração de Jesus em Ermesinde, Portugal.) 
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      O CORAÇÃO 

Na mentalidade rabínica e bíblica o coração é o centro do pensamento, da vontade, do 

discernimento, da sabedoria e do amor… 

«19Quanto a Maria, guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração.» (Lc. 2,19) 

“O coração é a sede-santuário do mistério da pessoa; é símbolo do amor e da dor, da 

misericórdia e do perdão.” (Eloy Bueno 241)  

 

IMACULADO CORAÇÃO porque é a IMACULADA CONCEIÇÃO 

Maria foi “concebida sob a porta de ouro de Jerusalém com um olhar de amor entre Stª Ana e S. 

Joaquim” como referem nas suas obras místicas a Beata Ana Catarina Emmerich, Maria Valtorta a Beata 

Maria de Jesus de Agreda. 

O Concílio de Trento diz: “Os baptizados se tornam inocentes, imaculados, puros, sem mancha, 

filhos dilectos de Deus.” 

“O Imaculado Coração de Maria é o lugar da graça habitado pela Trindade; é colocar o próprio 

coração nos desgraçados, naqueles que estão à espera de consolo e de força para a esperança.” (Eloy 

Bueno, 247) Isto é, no Imaculado Coração de Maria está a compaixão, a Misericórdia do próprio Deus. O 

Coração de Maria é habitado pela graça de Deus e sendo-o pela compaixão é-o pelo amor, pelo sofrimento, 

pela humildade e pela bondade do próprio Deus. 

 

REVELAÇÕES DA VIRGEM MARIA AO PE. GOBBI  (1972-1997) 

O padre Gobbi vem à capelinha em Fátima rezar por sacerdotes que iam 

sair da Igreja fazendo um movimento de revolta; eles acabam por não sair e a 

partir de 8 de Maio de 1972 Nossa senhora, sob a invocação do Imaculado 

Coração de Maria transmitiu-lhe 605 mensagens, sob a forma de locução interior 

durante 25 anos. Esta obra, que começou em Fátima é a clara continuação da sua 

mensagem, sob a invocação do Imaculado Coração de Maria. São João Paulo II 

aprovou esta obra do Coração de Maria, o Movimento Sacerdotal Mariano, no dia 

22 de Abril de 1999. 

                   141. A Imaculada ao vosso lado  

“Nunca conheci o pecado. O Meu Filho quis assim fazer resplandecer 

em Mim o primeiro e mais belo fruto da Sua Redenção. 

Meus filhos, deixai-vos atrair cada vez mais pela vossa Mãe Celeste, se quereis ser ajudados por 

Mim a libertar-vos do pecado que é o vosso verdadeiro mal e que corrompe a imagem do Meu filho Jesus, 

que é a única que deve resplandecer em cada um de vós. 

(…) nada receeis porque tendes ao vosso lado a Vossa Mãe Imaculada. Na maior escuridão, a luz 

vos há-de vir do Meu Imaculado Coração… 

(…) hei-de fazer-Me sentir de maneira extraordinária porque grande é a luta que temos de travar 

contra Satanás, contra o pecado e todo o grande exército do mal.” (8/12/1977) 

 

178. “Encerro-vos a todos no Meu Coração Imaculado… este é o refúgio que a Mãe Celeste 

preparou para vós. 

Aqui estareis a salvo de todo o perigo e no momento de tempestade encontrareis a vossa paz. 

No Meu Coração Imaculado sereis formados por Mim segundo o desígnio que o Coração do Meu 

Filho Jesus me confiou. Assim, cada um de vós será ajudado por Mim a cumprir de maneira perfeita só a 

vontade divina. 

Darei aos vossos corações a capacidade de amar do Meu Coração Imaculado e assim sereis 

formados no puro amor para com Deus e para com o próximo.  
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Aqui gero-vos cada dia para a vossa verdadeira vida, a vida da Graça divina, da qual o Meu Filho 

Jesus me cumulou, em vista também da minha função de Mãe para convosco. 

Alimento-vos com este leite puríssimo, meus filhos predilectos e revisto-vos de todas as minhas 

virtudes.  

O Tratado da Verdadeira Devoção, S. Luís de Monfort no n.108 enumera essas virtudes: “A 

Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem é Santa, isto é, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as 

virtudes de Maria, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua 

contínua oração, a sua Mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade, a sua paciência 

heróica, a sua doçura angélica e a sua sabedoria divina.” 

Formo-vos e transformo-vos interiormente porque vos torno participantes da minha beleza e 

reproduzo em vós a minha imagem. Assim, a vossa vida torna-se cada vez mais conforme ao meu desígnio 

materno e em vós a Santíssima Trindade pode reflectir a Sua Luz e receber a maior glória. (23/7/1979) 

     186. No Templo do Meu Coração 

 “…o vosso corpo será purificado através do fogo de inumeráveis provas para se conformar em 

tudo ao do Meu Filho e vosso Irmão Jesus. Jesus quer reviver em vós para realizar hoje o grande desígnio 

do Seu Amor Misericordioso e para preparar a vinda do Seu Reino na Glória. 

Por meio de vós, Jesus volta novamente a agir, a trabalhar, a amar, a sofrer, a imolar-Se pela salvação de 

todos. 

No templo do Meu Coração Imaculado também o vosso coração será purificado, para ser formado 

por Mim no puro e incessante acto de amor para com o Senhor. Conduzo-vos pelo caminho do amor 

perfeito, para que também vós possais seguir a vossa Mãe, dizendo «sim» à vontade divina. 

Precisais de silêncio, desapego, oração e renúncia. Ser-vos-á assim revelado o desígnio de Deus 

sobre vós e estareis livres e prontos para o cumprir até ao fim” (21/11/1979) 

 

   291. O mistério do meu Coração Imaculado 

 

“Se venerardes o meu Coração, dareis louvor à Santíssima Trindade, que recebe nele a sua maior 

glória, porque fez deste meu celeste jardim o lugar da sua divina complacência. 

Nele o Pai se reflecte com alegria, o Verbo depõe-se como num berço precioso, e o Espírito Santo 

arde com a puríssima Luz do Seu Amor divino. Assim venerareis também os meus singulares privilégios 

da Imaculada Conceição, da divina maternidade, da Assunção corpórea ao Céu, da plenitude da graça e da 

perpétua virgindade. 

Nele sereis revestidos pelo meu amor materno e pela minha misericórdia imaculada. Nele torno-

vos cada vez mais semelhantes a mim e transformo a vossa alma à imagem minha. 

Formo-vos com pureza da mente, do coração e do corpo; então difundireis à vossa volta o candor 

da minha luz imaculada. 

Comunico-vos a minha capacidade de amar e o vosso coração abrir-se-á, assim, como refúgio de 

salvação para todos aqueles que se extraviaram pelo caminho do erro e do pecado. 

Dou delicadeza ao vosso modo de agir, para que possais ser bons e misericordiosos para com 

todos. Dou conforto e bálsamo aos vossos gestos para que possais sarar as dolorosas feridas dos doentes e 

dos meus pobres filhos pecadores. Então vos tornais expressão concreta do meu amor materno. Se 

reparardes a dor do Meu Coração Imaculado, tornar-vos-eis para mim grande motivo de alegria e 

consolação porque assim poderei agir através de vós na construção do meu desígnio de salvação.” É um 

desígnio que mantenho ainda em segredo, só o revelo aos meus pequeninos, que acolhem o meu convite 

para venerar, amar e repara, enquanto os levo a compreender cada vez mais o grande mistério de amor e 

misericórdia do Meu Coração Imaculado.” (30/6/1984) 

 

 

 

 

 

 



40 
 

O IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA NA MENSAGEM FATIMITA 

      Fátima, Sinal de Esperança para o Nosso Tempo 

(Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa no Centenário das Aparições de Nossa Senhora em 

Fátima) 

          Ícone de ternura e de misericórdia: a presença de Maria 

Nº 10. O protagonismo de Deus Trindade na nossa história, a sua proximidade e a sua providência 

tornam-se visíveis na Virgem Maria, de modo mais concreto no seu Coração Imaculado. Para os 

pastorinhos, o coração da Senhora era o Santuário do seu encontro com Deus: «Não nos diz o Sagrado 

Evangelho que Maria guardava todas as coisas em Seu coração? E quem melhor que este Imaculado 

Coração nos poderia descobrir os segredos da Divina Misericórdia?». Esse coração é o “lugar” onde 

experimentavam a luz divina e a mensagem lhes era comunicada: «O que seria, se soubessem o que Ela nos 

mostrou em Deus, no seu Imaculado Coração, nessa luz tão grande!». A misericórdia de Deus, o palpitar 

do seu coração diante dos pecadores e dos desgraçados, encontra um ícone privilegiado no coração de 

Maria. Neste coração imaculado reflecte-se a força da graça, a acção do Espírito, que no momento da 

anunciação a cobriu com a sua sombra...  

O coração da Mãe é verdadeiramente ícone da «graça e misericórdia», as palavras que, na aparição 

de Tuy, em 13 de junho de 1929, ilustram a visão da Trindade, que Lúcia acolhe. 

Com a sua assunção aos céus, não abandonou esta missão: continua, com mais intensidade, a 

cuidar dos irmãos de seu Filho que peregrinam neste mundo, entre angústias e perigos, e procura, com a 

sua intercessão, alcançar os dons da salvação, mostrando assim a eficácia da mediação única e insuperável 

de Jesus Cristo. A partir do seu estado glorioso, Maria mostra, nas suas aparições, o significado sempre 

permanente da Páscoa, o constante triunfo da graça e da misericórdia. » 

Quando Nossa Senhora abria as mãos e delas saía uma forte luz, os pastorinhos diziam que 

sentiam envolvidos pela própria luz divina e nesta Luz e seus corações ferviam como uma fornalha ardente, 

de modo que a graça divina lhes deu força e o Santo Espírito tanto os iluminou que eles só tinham duas 

vontades: não voltar a pecar e rezar muito para salvar os pobres pecadores do inferno. 

 

             O convite à conversão e ao combate contra o mal: uma mensagem profética 

11. “O sofrimento da Igreja, dizia Bento XVI a caminho de Fátima, vem também do pecado que 

existe na Igreja, pelo que necessitamos de aprender a penitência, aceitar a purificação, pedir perdão. 

A mensagem de Fátima é um veemente apelo à conversão e à penitência. O pedido repetido para 

que os homens não ofendam mais a Deus, a tristeza de Nossa Senhora como expressão da não indiferença 

diante dos pecados cometidos, o convite à oração e ao sacrifício pelos pecadores são simultaneamente 

denúncia do mal, apelo à conversão e afirmação categórica do amor de Deus.” 

Sem a ofensa a Deus Nossa Senhora não era necessário ter vindo, nem a Encarnação de Jesus e 

ainda estávamos no Paraíso se não tivéssemos pecado. 

 

A consagração ao Coração Imaculado é a entrega à SS.ma Virgem, ou, por outras palavras, o 

compromisso livremente aceite, de fazer tudo o que ela pediu: «QUEREIS OFERECER-VOS A DEUS 

PARA SUPORTAR TODOS OS SOFRIMENTOS QUE ELE QUISER ENVIAR-VOS, EM ACTO 

DE REPARAÇÃO PELOS PECADOS COM QUE ELE É OFENDIDO E DE SÚPLICA PELA 

CONVERSÃO DOS PECADORES?» (13 de Maio)  
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Aparições angélicas (1916) 

 

Encontrei referência ao “Coração de Maria” pelo menos 13 vezes… 

  

1ª APARIÇÃO DA LOCA DO CABEÇO  

“Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas.” 

 

2ª APARIÇÃO DO POÇO DO ARNEIRO  

“Os Corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia.”  

 

3ª APARIÇÃO DA LOCA DO CABÊÇO  

O Anjo traz um cálice e uma hóstia na mão. Deixa-os suspensos no ar, prostra-se e reza três vezes: 

- «SANTÍSSIMA TRINDADE, PAI, FILHO, ESPÍRITO SANTO, ADORO-VOS 

PROFUNDAMENTE E OFEREÇO- VOS O PRECIOSÍSSIMO CORPO, SANGUE, ALMA E 

DIVINDADE DE JESUS CRISTO, PRESENTE EM TODOS OS SACRÁRIOS DA TERRA, EM 

REPARAÇÃO DOS ULTRAJES, SACRILÉGIOS E INDIFERENÇAS COM QUE ELE MESMO É 

OFENDIDO. E PELOS MÉRITOS INFINITOS DO SEU SANTÍSSIMO CORAÇÃO E DO 

CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA, PECO-VOS A CONVERSÃO DOS POBRES 

PECADORES.» 

 

    “Porque é que bastando os méritos e a oração de Jesus Cristo para reparar e salvar o mundo, a 

Mensagem invoca os méritos do Coração de Maria? - Não sei, - responde a Iª Lúcia, - nem o que me diriam 

os teólogos da Igreja.”  

- Porque no Coração de Maria habita a misericórdia divina; 

- Pois a luz do Seu Coração submergia os pastorinhos na Luz Divina; 

- Neste Coração eram guardados os segredos de Deus. Maria já sabia que Jesus ia sofrer e quando 

estava com medo, parava tudo o que estava a fazer e rezava assim: “Ó meu Pai do Céu, eu comprometo-me 

convosco, quero oferecer-vos o meu trabalho, a minha vida e o meu coração e peço-vos a graça de me 

ajudardes a obedecer-Vos de todas as maneiras possíveis” – revelou ela a Anne, Apóstola leiga. 

“Desde o princípio Deus uniu à sua obra redentora o Coração Imaculado de Maria daquela que 

escolheu como mãe, por isso durante 9 meses o sangue de Cristo era colhido da fonte do seu coração, 

sangue de Maria, e as palpitações do coração de Cristo batiam com as palpitações do coração de Maria” 

(Eloy Bueno, 251-252) 

 

Diz a Jacinta ao despedir-se de Lúcia: 

— “Já falta pouco para ir para o Céu. Tu ficas cá para dizeres que Deus quer estabelecer no 

mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quando fores para dizer isso, não te escondas. Diz a 

toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria, que lhas peçam 

a Ela, que o Coração de Jesus quer que, a seu lado, se venere o Coração Imaculado de Maria, que 

peçam a paz ao Coração Imaculado de Maria, que Deus lha entregou a Ela. Se eu pudesse meter no 

coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro do peito a queimar-me e fazer-me gostar tanto do 

Coração de Jesus e do Coração de Maria!” 

 

Depois das aparições os pastorinhos transformaram-se em Apóstolos: 

Francisco Apóstolo da Consolação de Jesus, Jacinta Apóstola dos pecadores 

e a Lúcia Apóstola do Imaculado Coração de Maria. 

 

2ª Aparição, 13 de Junho 

Nossa Senhora – (…) tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer 

servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no 

Mundo a devoção ao meu Imaculado Coração.  

Lúcia - Então, fico cá sozinha? 

Nossa Senhora - Não, filha tu sofres muito? No desanimes. Eu nunca 

te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. 
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3ª Aparição. 13 de Julho 

Nossa Senhora:“Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei, muitas vezes, em especial, quando 

fizerdes algum sacrifício:        «Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos pecadores e em 

reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria». 

 

 

* VISÃO DO INFERNO  

Nossa Senhora – “Vistes o Inferno para onde vão as 

almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer 

estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. 

Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e 

terão paz.” Para salvar as almas que estão a ir para o 

inferno, Deus tem um remédio: a devoção ao Coração de 

Maria; remédio que o próprio Deus indica. 

“Para além do Inferno, apesar dos infernos, contra os infernos do mundo, o amor de Deus 

condensa-se, aninha-se, vive, projecta-se, e reflecte-se no Imaculado Coração  de Maria que impede o 

triunfo do mal.” (Eloy Bueno, 249-250) 

“«Imaculado» designa a pureza e a integridade que vive da santidade de Deus Trinitário e 

pascal”. (Eloy Bueno, 252) 

«A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, 

começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o 

grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da fome, da guerra 

e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. 

Para a impedir virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a 

comunhão reparadora nos primeiros sábados. 
Se atenderem aos meus pedidos (“sabendo a Senhora que não iriam atender ao seu pedido”… 

(Irmã Lúcia, Como vejo a Mensagem 53) a Rússia converter-se-á e terão paz; senão: 

1) espalhará os seus erros pelo mundo;  

2) promovendo guerras; 

3) perseguições à Igreja;  

4) os bons serão martirizados;  

5) o Santo Padre terá muito que sofrer;  

6) várias nações serão aniquiladas; (ficarão inabitáveis) 

POR FIM, (“depois de tudo isto” IL, CVM53) O MEU IMACULADO CORAÇÃO 

TRIUNFARÁ “de todas as guerras promovidas em todo o mundo, pelos erros espalhados pela Rússia” 

(IL, CVM53) O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia que se converterá “haverá uma mudança de mal 

para bem” (IL, CVM53) e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-

á sempre o dogma da fé...» 

 

DITOS DOS PASTORINHOS 

 

- Hão-de vir umas modas que hão-de ofender muito a Nosso Senhor. (Jacinta Marto) 

- Os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. (Jacinta Marto) 

- Se os homens soubessem o que é a eternidade fariam tudo para se emendarem!  (Jacinta Marto) 

-Ai dos que perseguem a religião de Nosso Senhor! Se o governo deixasse em paz a Igreja e desse 

liberdade à santa Religião era abençoado por Deus. (Jacinta Marto) 

- Os pecados do mundo são muito grandes. Nossa Senhora disse que no mundo há muitas guerras e 

discórdias. - As guerras não são senão castigos pelos pecados do mundo. Nossa Senhora já não pode 

suster o braço de seu amado Filho sobre o mundo. É preciso fazer penitência. Se a gente se emendar, 

ainda Nosso Senhor valerá ao Mundo; mas se não se emendar, virá o castigo. (Jacinta Marto) 

- Gosto tanto de Deus! Mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados!... Nós nunca havemos de fazer 

nenhum. (Francisco) 

- Estou muito mal, mas sofro para consolar Nosso Senhor. (Francisco)  
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- Hão-de vir umas modas que hão-de ofender muito Nosso senhor. (Jacinta) Ap. 16, 15: “feliz aquele que 

vigia e conserva as suas vestes para não andar nu e deixar que vejam a sua vergonha.” 

- Os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. (Jacinta) 

- Os pecados do mundo são muito grandes. Nossa Senhora disse que as guerras são castigos pelos 

pecados do mundo. Ela já não pode suster o braço do seu amado Filho sobre o mundo. É preciso 

fazer penitência. Se a gente se emendar ainda Nosso Senhor valerá ao Mundo; mas se não se 

emendar, virá o castigo. (Jacinta) 

 

- A oração e o jejum que se têm feito em Portugal não aplacaram ainda a justiça divina porque não 

têm sido acompanhadas de CONTRIÇÃO E EMENDA. (Lúcia) 

- Portugal estaria salvo mas com as leis aprovadas do divórcio, aborto  Portugal assim terá muito que 

sofrer. (Lúcia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   APARIÇÃO DE PONTEVEDRA (10/12/1925) 

 

Ao lado de Nossa Senhora, aparece o Menino Jesus, suspenso numa nuvem. Este é o primeiro a 

falar. 

Menino Jesus – “Tem pena do Coração da tua Santíssima Mãe, coberto de espinhos que os 

homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um acto de reparação para 

os tirar.” 

Depois, foi a vez da SS. Virgem: 

- “Olha minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os 

momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que, a 

todos aqueles que, durante cinco meses, no primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada 

Comunhão, rezarem um terço e me fizerem quinze minutos de companhia, meditando nos quinze 

mistérios do Rosário, com o fim de me desagravarem, Eu prometo assistir-Ihes na hora da morte, 

com todas as graças necessárias à salvação.” 

 

5 sábados pelo Céu, fica muito barato!!!... 

 

                      APARIÇÃO DE TUY – PEDIDO DA CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA 
 

1929 – (13 de Junho) Na Capela do Convento de Tuy - durante uma hora de adoração. 

Na presença da SS. Trindade, Nossa Senhora, mostra, de novo, o Seu Coração rodeado de 

espinhos, dizendo: 

- “É chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os 

Bispos do Mundo, a consagração da Rússia ao meu Coração prometendo salvá-la por este meio. 

São tantas as almas que a Justiça de Deus condena por pecados, contra Mim cometidos, que 

venho pedir reparação: sacrifica-te por esta intenção e ora.” 
Lúcia viu no mesmo quadro, a hóstia e o cálix da Loca do Cabêço. Da fronte de Cristo (que estava 

ao centro pregado na cruz) deslizavam gotas de sangue que escorriam pela hóstia e caíam no cálix. Era a 
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evocação do que se passara na última Aparição do Anjo - o primeiro e o último apelo do Céu a favor da 

comunhão reparadora. 

 

* Março de 1939. Jesus insiste junto de Lúcia: 

“Pede de novo para que se publique a Comunhão Reparadora em honra do Imaculado 

Coração de Maria nos Primeiros Sábados. 

O momento aproxima-se em que os rigores da minha justiça vão punir os crimes de várias 

nações. Algumas serão aniquiladas. Por fim os rigores da minha justiça cairão mais severamente 

sobre aquelas que querem destruir o meu reino nas almas. 

Não quiseram atender ao Meu pedido. Como o rei de França, arrepender-se-ão, e fá-la-ão, 

mas será tarde. A Rússia terá já espalhado os seus erros pelo mundo, provocando guerras, 

perseguições à Igreja: o Santo Padre terá muito que sofrer.” 

Se há 300 anos Jesus tinha alertado para o perigo da Revolução Francesa, o Iluminismo e o 

endeusamento do racionalismo; agora Nossa Senhora veio alertar para os perigos da revolução bolchevique 

e seu ateísmo prático. 

 

Vamos à história:1683. O Sagrado Coração de Jesus revela-se a Santa Margarida Alacoque 

pedindo ao rei Luis XIV 4 coisas: 

1) a consagração de toda a corte real francesa; 

2) que colocassem o seu Sagrado Coração na bandeira francesa; 

3) que fosse pedido ao Papa uma festa em honra dete Coração; 

4) erguer uma catedral ao mesmo Divino Coração; a Sacré-Couer foi feita mas por causa da 

Guerra Prussiana (1875-1914). 

Jesus não foi atendido; 100 anos depois em 1789 eclode a Revolução francesa e o rei Luis XVI é 

guilhotinado, as repúblicas espalham-se pelo mundo com a perseguição à Igreja. 

No mesmo dia 25 Março de 1984 o Papa João Paulo II tenta, pela terceira vez em união com os 

bispos do mundo inteiro. Mas o testemunho do mestre de cerimónias desse dia é taxativo, o Pe. Garbriel 

Amorth: “Eu estava lá e preparei a cerimónia e os políticos não deixaram que o papa nomeasse a 

Rússia. A consagração não foi feita.” Quanto a mim parece-me que a queda da cortina de ferro e do 

comunismo na Europa deveu-se a esta consagração, como efeito mundial. Mas pergunto, confiam num 

presidente russo que era oficial da KGB (polícia secreta comunista) qua tem aumentado exponencialmente 

o poder militar bélico e militar e que faz “desaparecer” seus oponentes, mesmo os jornalistas? Confiam 

num sistema que não deixa que haja evangelização católica, mesmo no interior das igrejas. Eu mesmo falei 

com uma jovem russa em Fátima, e querendo eu oferecer-lhe umas pagelas de Nossa senhora para 

distribuir ela respondeu que não podia pois tinha saído uma nova lei na Rússia que proibia distribuir 

qualquer tipo de material dentro das Igreja!!! É isto conversão??? E apesar de terem dito que a irmã Lúcia 

tinha dito que a consagração tinha sido feita, porque é que ela foi silenciada depois da entrevista com o Pe. 

Fuentes em 1956??? Como sabemos que ela disse ou não disse com as forças negras e terríveis que estão 

trabalhar dentro da Igreja, comunistas e outras sociedades secretas??? Ainda por cima no próprio 25 de 

Março de 1984, a bem-aventurada Virgem Maria comunicou ao Pe. Gobbi:  

 

“Hoje peço novamente a todos a consagração ao meu Coração Imaculado. Peço-a antes de mais 

ao Papa João Paulo II, primeiro filho predilecto que a realiza por ocasião desta festa, de maneira solene, 

depois de ter escrito aos bispos do mundo para a fazerem em união com ele.  

Infelizmente, o convite não foi acolhido por todos os bispos. Circunstâncias particulares ainda 

não peritiram que Me fosse consagrada expressamente a Rússia, como pedi várias vezes. Tal como já vos 

disse, esta consagração ser-Me-á feita quando acontecimentos sangrentos já estiverem em vias de se 

realizar.  

Porque é que vos peço a consagração? Quando uma coisa é consagrada, fica subtraída a 

qualquer outro uso, para ser destinada só para o uso sagrado. Assim acontece com um objecto quando é 

destinado ao culto divino.”  

O Pe. Gabriel Amorth foi o mestre de creimónias nesse dia e comenta que os políticos não 

deixaram que o papa nomeasse a Rússia. Que pena, Maria só vinha trazer soluções, não problemas; quando 

fizerem a consagração, será já terde demais… 
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E porque é que em Garabandal a Senhora do Carmo diz que o comunismo invadirá o mundo??? E 

porque é que no Escorial a Mãezinha do Céu diz após essa data, no 31 de Maio de 1984: “Peço-vos, Meus 

filhos, que escuteis as Minhas súplicas; fazei oração e penitência. Oferecei-o pela conversão da Rússia, 

que está prestes a espalhar os seus erros por todo o mundo. Haverá grandes guerras, se não o evitardes 

com a vossa oração. Sacrifício, Meus filhos, sacrifício e penitência. Sim, Minha filha, nesta grande guerra 

ver-se-ão cadáveres por todas as partes do mundo, porque a Rússia, como vos disse há muitos anos, é o 

açoite da Humanidade.” 

Antes, no Prado Novo, já tinha advertido por diversas veze…: 

«Pedi muito pela conversão da Rússia; Rússia é o açoite da Humanidade». (2 de Outubro de 

1981). 

«Oferece as tuas dores pela conversão da Rússia, minha filha. Rússia, Rússia destruirá tudo, 

minha filha. Pedi que se converta. Cumpri com as minhas mensagens». (23 de Outubro de 1981) 

«Pede também pela conversão da Rússia. Rússia seria convertida se os bispos atendessem os desejos 

do seu Pai Celestial e empreendessem uma verdadeira reforma no clero, pois na minha Igreja não há mais 

que políticas, e as políticas destroem a minha religião católica...; mas, se não fazem caso, Rússia será mais 

uma vez o castigo com que Deus os há-de castigar fortemente. Não fazem caso, têm amor ao dinheiro. 

Vivem como o rico avarento. Oferece pelas suas almas a Vítima Divina ao Pai eterno. Essas dores servem 

para a purificação de muitas almas». (18 de Dezembro de 1981) 

«Minha filha, dá-te conta que estou a pedir constantemente pela conversão da Rússia. Rússia está 

metida na minha Igreja, em alguns dos meus bispos, dos meus cardeais, do meus arcebispos e em muitos 

dos meus sacerdotes; estão a destruir as coisas de Deus, minha filha. Não sabem o Castigo que se lhes 

avizinha, minha filha. O Castigo está próximo; consistirá, minha filha, em que os astros chocarão contra a 

terra; estão a ponto de destruir a maior parte da humanidade. ». (11 de Fevereiro de1982). 

«Rússia é o acoite de toda a Humanidade; pedi para que se converta. Quererá destruir com 

artefactos atómicos a Humanidade. Com as vossas orações e os vosso sacrifícios pode converter-se».   

(20 de Janeiro de 1983) 

«Rússia será o acoite da humanidade; está a preparar a guerra atómica, minha filha. Será uma luta 

no ar; os anjos de Deus contra os inimigos da Terra». (22 de Janeiro de1983) 

«Pedi pela Rússia, meus filhos, na Rússia está o Dragão da sete cabeças, meus filhos, que quer 

apoderar-se da maior parta da humanidade. Pedi ao meu Imaculado Coração para que seja convertida 

Rússia. A Rússia, meus filhos, se não fazeis oração e sacrifício, será o acoite da Humanidade; pedi que se 

converta, meus filhos, mas com oração e sacrifício» (25 de Julho de 1983) 

Nossa Senhora não é profetisa das desgraças mas vem triste e chora porque não nos convertemos. 

Ela só vem dizer a verdade alertando os perigos.  

3 de maio de 1986: “Há muitos anos pedi pela conversão da Rússia, mas não se fez o que eu pedi. 

Peço de modo particular a Consagração da Rússia.” 

 

        Carta da Irmã Lúcia a João Paulo II, 12 de Maio de 1982: 

«Se não renunciamos ao caminho de pecado, de ódio, de vingança, de injustiça violando os direitos 

da pessoa humana, de imoralidade e de violência, etc... 

E não digamos que é Deus que nos castiga assim, porque são os homens sozinhos que se 

preparam eles mesmos o castigo. Deus adverte-nos primorosamente e nos chama ao bom caminho, 

respeitando a liberdade que nos deu; por isso os homens são responsáveis». 

 

Beata Elena Aiello (+1961) 

«A Rússia avançará sobre todas as nações da Europa, particularmente sobre Itália, e levantará a sua 

bandeira sobre a cúpula de São Pedro. Itália será afectada severamente por uma grande revolução, e Roma 

será purificada dos seus muitos pecados com o seu próprio sangue, especialmente os da impureza! O 

rebanho está prestes a ser disperso e o Papa sofrerá muitíssimo» (1959). 

«A Rússia, instigada por Satanás, tentará dominar o mundo inteiro e, por meio de revoluções 

sangrentas, transmitirá falsos ensinamentos por todo o mundo, especialmente em Itália. A Igreja será 

perseguida e o Papa e os sacerdotes sofrerão muito» (Sexta-feira Santa de 1961). 
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               Mensagem da Virgem Maria a Luz de maria, 3 de Junho de 2016  

 

“Orai filhos, a Itália sofrerá, será invadida de um instante para outro e Roma será açoitada no meio 

de dores de parto, a Rússia entrará e tomará o que pertence a Meu Filho: a Basílica”. (*) 

(*) Profecia de São Maximiliano Kolbe (1894 - 1941) 

"Um dia a bandeira da Virgem Maria Imaculada voará sobre o Kremlin (centro do poder 

comunista), mas antes disso, a bandeira vermelha flutuará sobre o Vaticano." Ou seja: a Rússia será 

convertida, mas não antes que o comunismo (seus erros e ateísmo) cheguem primeiro ao próprio Vaticano, 

a sede do Papa. 

Mas nunca esquecerei as palavras que me disse o mariólogo da minha Diocese, Pe. Messias Dias 

Coelho, que a “RÚSSIA SERÁ A NAÇÃO QUE MAIS DARÁ GLÓRIA A DEUS!!!” 

 

         22 de Outubro de 1940: Após duas horas de adoração, diante do SS.mo Sacramento, Lúcia ouve as 

seguintes palavras: 

“Ora pelo Santo Padre, sacrifica-te para que o seu Coração não sucumba, sob a amargura 

que o oprime. A tribulação continuará e aumentará. Punirei as nações dos seus crimes, pela guerra, 

pela fome, e pela perseguição à minha Igreja que pesará em especial sobre o Meu Vigário na terra. 

Sua Santidade obterá a "abreviatura" destes dias de tribulação, se atender a meus desejos, fazendo o 

Acto de Consagração ao Imaculado Coração de Maria do mundo inteiro, com menção especial pela 

Rússia...” Mas filhos, essa palavra nunca foi dita em 25 de Março de 1984. 

 

A consagração ao Coração Imaculado é a entrega à SS.ma Virgem, ou, por outras palavras, o 

compromisso livremente aceite, de fazer tudo o que ela pediu: «QUEREIS OFERECER-VOS A DEUS 

PARA SUPORTAR TODOS OS SOFRIMENTOS QUE ELE QUISER ENVIAR-VOS, EM ACTO 

DE REPARAÇÃO PELOS PECADOS COM QUE ELE É OFENDIDO E DE SÚPLICA PELA 

CONVERSÃO DOS PECADORES?» (13 de Maio)  

 

Para mim a mensagem está presente nesta passagem: Rom 12,1: “Por isso, vos exorto, irmãos, 

pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a 

Deus. Seja este o vosso verdadeiro culto, o espiritual.” 

Como vai triunfar este Coração Imaculado?  
 

“O Coração Imaculado de Maria triunfará porque o 

coração aberto a Deus, purificado pela contemplação de Deus é 

mais forte que as armas de qualquer espécie. 

A «potência especial do Amor», a Sua Misericórdia, 

«extrai o bem de todas as formas de mal existentes», prova a 

capacidade «singularmente criadora do amor que não se deixa 

vencer pelo mal mas que vence o mal com o bem»” (S. João 

Paulo II, Dives in misericordia 6) 

 

“POR FIM O MEU IMACULADO CORAÇÃO 

TRIUNFARÁ!» O Coração da Mãe, símbolo do seu amor, da 

sua virtude, da graça de Deus n’Ela «será a nossa consolação e 

a nossa vitória.» A Mãe de Deus vai ser a Rainha vitoriosa. O 

seu amor puro vencerá o pecado, o mal e o demónio. O amor do 

Coração da Mãe é vencedor do mal, a exemplo do amor de 

Jesus, que nos salvou na Cruz redentora.” (Dário Pedroso S.J.) 

 “Por fim o meu imaculado coração triunfará!” é a mais alentadora e a final das profecias feita 

pessoalmente pela Rainha dos Profetas. O verbo triunfar indica uma absoluta certeza na vitória final da 

Santa Igreja, alcançada de forma esplendorosa e esmagadora. Fátima anuncia a instauração do Reino de 

Maria previsto por S. Luís Grignon de Monfort: 
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217. A alma da Santíssima Virgem comunicar-se-á a ti para glorificar o Senhor, o seu espírito ocupará o 

lugar do teu para se regozijar no Senhor, seu Salvador (…). É o que exclamava Santo Ambrósio: 

“Que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor; que o espírito de Maria esteja em 

cada um para se alegrar em Deus” (Lc 1, 46-55). Ah! Quando chegará esse feliz tempo em que Maria 

Santíssima será constituída Senhora e Soberana dos corações, para os submeter plenamente ao Império 

do seu Grande e Único Amor, Jesus?! Quando é que as almas respirarão Maria como os corpos 

respiram o ar?!  

Porque o Espírito Santo, encontrando a sua amada Esposa reproduzida nas almas, descerá 

abundantemente sobre elas, plenificando-as de Seus dons, particularmente do dom da sabedoria, para nelas 

operar maravilhas de graça. Quando virá esse tempo feliz, esse século de Maria, em que muitas almas 

escolhidas e obtidas do Altíssimo por Maria, perdendo-se a si mesmas no abismo do interior d'Ela, se 

tornarão cópias vivas de Maria, para amar e glorificar a Jesus Cristo? Esse tempo só virá quando a 

Devoção que ensino for conhecida e praticada: “Para que venha o Vosso Reino, ó Jesus, venha o Reino de 

Maria!” 

            428, 23 de Junho de 1990 (ao Pe. Gobbi) 

“Através do segundo Pentecostes, o Espírito Santo dará o seu perfeito testemunho do Filho e trará à terra o 

seu glorioso reino de amor, para que Jesus Cristo seja  amado, adorado e glorificado por uma humanidade 

completamente renovada. Só então o meu Coração Imaculado alcançará o seu triunfo.” 

 

         Perth (Austrália), 8 de Dezembro de 1993, 

508. Os anos do meu triunfo 

«Estes são os anos em que estou a formar a nova Igreja e g nova humanidade no jardim celeste do 

meu Coração Imaculado. 

Estes são os anos do meu triunfo. 

- Satanás enganou toda esta pobre humanidade, afastando-a para muito longe de Deus e 

construindo para ela os ídolos da sua perversão: o prazer, o dinheiro, o orgulho, o egoísmo, o divertimento 

e a impureza. É por isso que a humanidade é hoje tão ameaçada pela violência, pelo ódio, pela rebelião e 

pela guerra. 

Nestes anos, vereis o grande castigo com que a Justiça de Deus purificará este mundo, que se 

tomou mil vezes pior do que no tempo do dilúvio e tão possuído pelos espíritos do mal. 

Por isso, recolho de toda a parte da terra as minhas pequenas crianças, encerrando-as no refúgio 

seguro do meu Coração Imaculado, a fim de serem defendidas e salvas por Mim no momento da grande 

prova que já chegou para todos. 

Assim, nos próprios anos em que satanás triunfa, conduzindo a humanidade pelo caminho 

da sua própria destruição, triunfa também o meu Coração de Mãe, que leva os seus pequenos filhos 

para o caminho da salvação e da paz. 

- Satanás entrou também no interior da Igreja e conseguiu obscurecer o seu esplendor. Com as 

trevas do pecado, obscureceu o esplendor da sua santidade; com a chaga da divisão, atentou contra a força 

da sua unidade; com a difusão dos erros, feriu-a no anúncio da verdade. 

Pobre filha minha, tão doente! 

Então, Eu chamo de toda a parte os meus pequenos filhos a consagrarem-se ao meu Coração 

Imaculado, a entregarem-se a Mim como crianças. 

Assim, no jardim do meu Coração Imaculado, formo cada dia a nova Igreja, santa, unida, fiel 

anunciadora do Evangelho, que dá o seu perfeito testemunho de Jesus. 

Estes são os anos em que satanás domina como seguro vencedor; estes são, por isso, também os 

anos do meu triunfo. 

A minha luz tornar-se-á tanto mais forte, quanto mais entrardes nos momentos decisivos da 

batalha. 
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No fim, a vitória será da vossa Mãe Imaculada, que esmagará com o seu pé virginal a cabeça 

da serpente e amarrará o grande dragão com as suas mãos, para que se tome assim impotente e já 

não possa mais fazer mal ao mundo. 

A humanidade e a Igreja conhecerão a nova era, pela qual esperais agora na confiança e na oração, 

no sofrimento e na esperança. 

Por isso, a partir de hoje vereis a minha luz tornar-se cada vez mais forte, como a aurora que 

surge até envolver toda a terra, pronta enfim para se abrir ao seu novo dia, que começará com o 

triunfo do meu Coração Imaculado no mundo». 

 

Uruacu - Goiás (Brasil), 7 de Outubro de 1995  

Festa de Nossa Senhora do Rosário  

555. A minha vitória  

«Sou a Rainha do santo Rosário. Sou a Rainha das vitórias. 

- A minha vitória realiza-se nos corações de todos os meus filhos, que se consagram ao meu Coração 

Imaculado e se deixam formar e conduzir por Mim como crianças. Eu abro estes corações à pureza do 

amor e assim posso obter a vitória sobre toda a forma de egoísmo, de ódio, de violência e difundir em toda 

a parte o perfume suave da caridade divina.  

- A minha vitória é obtida nas almas que são por Mim ajudadas a combater e a vencer toda a espécie de 

pecado. As almas dos meus filhos iluminadas pela Graça, possuídas pela Vida divina, cantam comigo o 

perene Magnificat da perfeita glória à Santíssima Trindade.  

- A minha vitória realiza-se na Igreja, que ilumino com a minha fé, assisto com a minha presença e 

conforto com a minha ternura materna.  

- A minha completa vitória realizar-se-á no triunfo do meu Coração Imaculado no mundo. Então, o milagre 

da divina Misericórdia renovará, no poder do Espírito Santo, a face da terra e ela tornar-se-á um jardim 

perfumado e precioso, no qual a Santíssima Trindade Se há-de reflectir com complacência e receber a sua 

maior glória de todo o universo criado».  

 

Milão, 31 de Dezembro de 195  

 

605. Tudo vos foi revelado 

 

«Tudo já vos foi revelado. 

- Tudo vos foi revelado: o meu desígnio foi-vos anunciado profeticamente em Fátima e Eu 

realizei-o, nestes anos, através do meu Movimento Sacerdotal Mariano. 

Este vosso século, que está para acabar, foi posto sob o sinal de um forte poder concedido ao meu 

adversário. 

Assim, a humanidade foi seduzida com o erro do ateísmo teórico e prático; em lugar de Deus, 

construíram-se os ídolos que todos adoram: o prazer, o dinheiro, o divertimento, o poder, o orgulho e a 

impureza. 

Satanás conseguiu seduzir verdadeiramente todas as nações da terra com a taça da luxúria. 

Substituiu o amor pelo ódio; a união pela divisão; a justiça por muitas injustiças; a paz pela guerra 

contínua. 

De facto, este século decorreu marcado pelas guerras cruéis e sangrentas, que fizeram milhões de 

vítimas inocentes. 

Então, a Santíssima Trindade dispôs que o vosso século fosse marcado por uma minha forte, 

materna e extraordinária presença. 

Assim, em Fátima indiquei o caminho que a humanidade devia percorrer para o seu retomo 

ao Senhor: o caminho da conversão, da oração e da penitência. E ofereci-vos como refúgio seguro o 

meu Coração Imaculado. Tudo vos foi revelado. 
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A humanidade caiu nas mãos de satanás e do seu grande poder, exercido por meio das forças 

satânicas e maçónicas; a minha Igreja foi obscurecida pelo seu fumo, que penetrou no seu interior. 

Os erros são ensinados e publicitados, levando muitos a perderem a verdadeira fé em Cristo e no 

seu Evangelho; a Lei de Deus é violada abertamente; o pecado é cometido e, frequentemente, também 

justificado e é assim que se perde a luz da Graça e da presença divina... 

- Tudo vos foi revelado. O meu desígnio foi-vos predito, sobretudo, no seu maravilhoso e 

vitorioso cumprimento. 

Anunciei-vos o triunfo do meu Coração Imaculado no mundo: "Por fim, o meu Imaculado 

Coração triunfará". Isto há-de acontecer no maior triunfo de Jesus, que trará ao mundo o seu 

glorioso Reino de amor, de justiça e de paz, e renovará todas as coisas. 

Abri os corações à esperança. Abri de par em par as portas a Cristo que vem a vós na glória. 

Vivei a ansiada hora deste segundo advento. 

Tomai-vos assim, os corajosos anunciadores deste seu triunfo, porque VÓS PEQUENAS 

CRIANÇAS A MIM CONSAGRADAS, QUE VIVEIS DO MEU PRÓPRIO ESPÍRITO, SOIS OS 

APÓSTOLOS DESTES ÚLTIMOS TEMPOS. 

Vivei como fiéis discípulos de Jesus, no desprezo do mundo e de vós mesmos, na pobreza, na 

humildade, no silêncio, na oração, na mortificação, na caridade e na união com Deus, ao mesmo 

tempo que sois desconhecidos e desprezados pelo mundo. 

A fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de escuridão, deixai-vos consumir só pelo zelo, pela 

honra e pela glória do meu Filho Jesus. 

Combatei filhos da Luz, porque a hora da minha batalha já chegou. No mais rigoroso inverno, vós 

sois os rebentos que desabrocham no meu Coração Imaculado e que deponho nos ramos da Igreja, para vos 

dizer que está para chegar a sua mais bela primavera. 

Será para ela o segundo Pentecostes. 

Por isso vos convido a repetir frequentemente a oração que Eu vos pedi: - "Vinde Espírito 

«Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria vossa amadíssima 

Esposa". 
Com o amor de uma Mãe que, nestes anos, foi por vós escutada, seguida e glorificada, a todos vos 

abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Pe. Gobbi todos os anos concelebrava com São João Paulo II na sua 

capela privada no Vaticano e recebia este incentivo do santo: “Ânimo 

Gobbi, Nossa Senhora deu-te como paróquia o mundo inteiro!” 
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* MEDJUGORJE (1981-actualidade) 

“Este século está sob o poder do diabo, mas quando os segredos acontecerem, o seu poder 

será destruído.” (1982). O que impede a vitória do Coração de Maria é, “as pessoas não deixarem de 

ofender a Deus”.  

 

 

 

 

A Irmã Emmanuel Maillard diz: “aqui está acontecendo o que vai ser único, grandioso: a 

vitória, o triunfo do Coração Imaculado de Maria, a queda de erros humanos, a mudança do coração 

humano, a criação de uma nova mentalidade, o início de um mundo melhor.“ 

Jesus irá reinar em todos os corações 

A missão histórica da Virgem Maria é trazer Jesus para o mundo. De Jesus ela recebe todas as 

coisas e toda a sua força, e com esta força e do amor que eles compartilham, ela leva todo mundo que o 

permite, a Jesus. Para tudo o que faz Jesus é a medida, bem como os meios. 

Por isso o coração da Virgem Maria não pode ser dito como tendo triunfado até cada coração 

humano estar descansando no amor e na paz de Jesus. E é por isso que o expresso objectivo das aparições 

de Medjugorje não é menos do que a conversão do mundo. E porque ela especificamente liga seu triunfo à 

presença de Jesus em todos os corações humanos. 

A Virgem Maria, numa aparição a Mirjana convidou a todos para ajudá-la a triunfar...  

“Neste tempo especial de oração, permiti-Me transformar os vossos corações para que possais 

ajudar-me a ter Meu Filho ressuscitado em todos os corações, e que Meu Coração possa triunfar.” (02 

de Abril de 2007) 

Só quando Ela estiver nos nossos corações é que Ela pode triunfar. Quando cumprirmos os 

Mandamentos, o mandato da caridade e a Vontade divina, ESTAMOS A TER UM CORAÇÃO 

MARIANO, ENTÃO NESSES O CORAÇÃO DE MARIA ESTÁ A TRIUNFAR!!! 

O amor é a chave para o triunfo. Amor a Deus e ao próximo trará o triunfo, e por isso esse tipo 

santo de amor é também o que a Virgem Maria exige de quem quer ajudá-la e a perceber isso e, em última 

análise, viver e experimentar: 

“Queridos filhos! Eu venho com amor e misericórdia. Tenho um coração grande. Nele, eu 

desejo tudo seus corações, purificados pelo jejum e oração. Eu desejo que, por amor, nossos corações 

triunfem juntos. Desejo que através desse triunfo possais ver a Verdade, o Caminho e a Vida real. Eu 

desejo que possais ver o meu Filho. Obrigada. ” (18 de Março de 2007) 

O CAMINHO PARA A VITÓRIA É JESUS, ESTA É A VERDADE!!! 

“Queridos filhos! Meus filhos, parem. Olhe nos olhos de seu irmão e vejam Jesus, meu Filho. 

Se verdes alegria, alegrai-vos com ele. Se há dor nos olhos dele, com a vossa ternura e bondade, 

lançai-a fora, porque sem amor estais perdidoa. Só o amor é eficaz, ele faz milagres. O amor vai dar-

te unidade com o meu Filho e a vitória do meu coração. Portanto, meus filhos, amai.“ (02 de Setembro 

de 2008) 

“Queridos filhos! Vou ajudá-los a conhecer o amor de meu Filho. Através de vós eu, 

triunfarei.“ (2 de Junho de 2007) 
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“Queridos filhos! Hoje venho com o desejo maternal  de Me dardes os vosso corações. Meus 

filhos, fazei isso com total confiança e sem medo. Em vosso corações, vou colocar o Meu Filho e sua 

misericórdia.“ (02 de Maio de 2007) 

O triunfo do Coração Imaculado de Maria, vai levar a uma era de paz. Não vai acontecer 

através de políticos, mas da humanidade ter chegado à paz com Deus.  

“Queridos filhos! Convido-vos, filhinhos, a serem meus alegres portadores de paz neste 

mundo conturbado. Rezem pela paz para que o mais breve possível um tempo de paz, que Meu 

coração espera impacientemente, possa reinar.“ (25 de Junho de 1995) 

“Queridos filhos! Desejo dar-lhes a paz, e que a levem em seus corações e dêem aos outros 

até que a paz de Deus comece a dominar o mundo.“ (25 de Dezembro de 2002)  

«Queridos filhos, Meu filho é misericordioso e justo. Meu coração materno também deseja que 

vós fósseis assim, que falásseis, com a vossa vida do meu filho e de mim a todos aqueles que estão ao 

vosso redor, para que o mundo seja diferente, de modo que eles retornem à simplicidade e à pureza, à fé 

e à esperança. Rezai para que todos possam conhecer o meu Filho, para que o mundo mude, para que o 

mundo se salve. Vivei com amor as palavras do meu Filho. NÃO JULGUEIS, MAS AMAI-VOS UNS 

AOS OUTROS, DE MODO QUE MEU CORAÇÃO POSSA TRIUNFAR.» (02 de Março de 2017) 

 

* EM LA SALLETTE - França - 1846  

«Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. 

Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por 

toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será 

forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus 

Cristo.» 
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4. OS SEGREDOS DE MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse a Virgem Maria ao Pe. Gobbi: “Eu sou enviada a fim de que os SEGREDOS VOS SEJAM 

REVELADOS…” (13 de Outubro de 1987) 

No Livro azul das revelações do Imaculado Coração de Maria ao Pe. Gobbi, Nossa Senhora manda-o 

a todo o mundo para criar os Cenáculos Marianos e neste livro Nossa Senhora apresenta todos os seus 

segredos, os segredos do Apocalipse, o que está a acontecer e acontecerá na Igreja, tudo o que vai 

acontecer até à Vinda com Jesus e anuncia com veemência esta Sua Vinda.  

 

Fátima, 11 de Março de 1995 (Cenáculo com padres e fiéis do MSM de Portugal) 

 

540. O meu segredo 

 

Aqui apareci como a Mulher revestida de sol para vos indicar o caminho a percorrer neste século 

tão insidiado e possuído pelo espírito do mal. 

Aqui vim do Céu para vos oferecer o meu refúgio, onde vos possais abrigar na hora da grande luta 

entre Mim e o meu adversário e nas horas dolorosas da grande tribulação e do castigo. 

Aqui fiz surgir o Movimento Sacerdotal Mariano e formei o exército que já está pronto para a 

batalha e para a minha maior vitória. 

 

Quero-vos manifestar o meu segredo. 

O meu segredo diz respeito à Igreja. 

1) A grande apostasia chegará ao seu cume na Igreja, e difundir-se-á por todo o mundo;  

2) consumar-se-á o cisma no afastamento geral do Evangelho e da verdadeira fé; 

3) Entrará na Igreja o homem iníquo, (O Anticristo) que se opõe a Cristo e que instalará no seu 

interior a abominação da desolação, dando assim cumprimento ao horrível sacrilégio de que falou o 

profeta Daniel ( “Quando portanto virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, 

instalado no lugar santo… Mt. 24, 15”) 

 

O meu segredo diz respeito à humanidade. 

A humanidade chegará ao cume da corrupção e da impiedade, da rebelião contra Deus e da aberta 

oposição à sua Lei de amor. Ela conhecerá a hora do seu maior castigo, que já vos foi predito pelo profeta 

Zacarias (cfr. Zac. 13, 7-9): 

Prosopopeia da espada: o novo povo* 



54 
 

“Espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro, fere o pastor, que 

as ovelhas sejam dispersas! Eu voltarei a minha mão contra os pequenos. E acontecerá em toda a a 

terra – oráculo de Iahweh – que dois terços serão exterminados (perecerão) e que o outro terço será 

deixado nele. 

Farei essse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se 

prova o ouro. Ele invocará o meu nome e eu lhe responderei; direi «É o meu povo!» e ele dirá: «Iaweh é 

o meu Deus!»” (Zac. 13, 7-9) (* Bíblia de Jesrusalém p. 1680 nota e.) O bom pastor aqui nem é o bom 

nem o mau mas o chefe do povo. A espada que o ferirá livrará o povo inteiro da prova definitiva que deve 

preceder o tempo da salvação. Esta prova é descrita com as imagens clássicas do rebanho sem pastor.  

(Ez. 34, 5 – “Por falta de pastor, elas dispersaram-se e acabaram por servir de presa para todos 

os animais do campo; e se dispersaram”), do resto (Is. 4, 3-6 “Então o resto de Sião e o remanescente de 

Jerusalém serão chamados santos, a saber, o que está inscrito para a vida em Jerusalém (Israel será 

castigado, mas porque Deus ama o seu povo, um pequeno resto escapará da espada dos invasores). Quando 

o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo sopro 

do seu julgamento, sopro de fogo abrasador. Iahweh criará sobre todos os pontos do monte Sião e sobre 

todos os ajuntamentos do povo uma nuvem de dia e um fumo acompanhado de clarão de fogo durante a 

noite. Então o povo estará preparado para a Nova Aliança (Jer. 31, 31+). 

Nossa Senhora no Escorial diz que se todos os consagrados rezassem o terço todo o mundo seria 

salvo, assim ela está intercedendo para que se salve pelo menos 1/3. Há conventos religiosos, inclusivé em 

Portugal onde já não se reza o terço, pelo menos no programa comunitátio diário. 

 

“Este lugar (Fátima) aparecerá perante todos como um sinal luminoso da minha presença materna, 

na hora suprema da vossa grande tribulação. A minha luz difundir-se-á daqui por toda a parte do mundo e 

desta fonte jorrará a água da Divina Misericórdia, que descerá para regar a aridez de um mundo já reduzido 

a um imenso deserto.  
 E nesta minha extraordinária obra de amor e de salvação, aparecerá perante todos o triunfo do Coração 

Imaculado d’Aquela que é invocada como a Mãe da Misericórdia.” 

 

No dia 13 de Maio de 1990, em Fátima, Ela disse ao Pe. Gobbi na mensagem nº 426: 

- A humanidade não acolheu o meu materno convite para voltar ao Senhor, pelo caminho da 

conversão do coração e da vida, da oração e da penitência. Assim, conheceu os anos terríveis da segunda 

guerra mundial, que provocou dezenas de milhões de mortos e vastas destruições de povos e 

nações.(Recordo que a Reparação ao Imaculado Coração de Maria foi promulgada no dia 13 de Setembro 

de 1938 pela Diocese de Leiria-Fátima; a Guerra tinha começado a 1 de Setembro. Já era tarde, muito 

tarde…) 

-  A Rússia não Me foi consagrada pelo Papa com todos os bispos e, assim, não recebeu a 

graça da conversão e difundiu os seus erros por toda a parte do mundo, provocando guerras, 

violências, revoluções sangrentas, perseguições à Igreja e ao Santo Padre. 

-  Satanás foi o dominador incontestado dos acontecimentos deste vosso século, levando toda 

a humanidade a rejeitar Deus e a sua Lei de amor, difundindo por toda a parte a divisão e o ódio, a 

imoralidade e a maldade, e fazendo legitimar em toda a parte o divórcio, o aborto, a obscenidade, a 

homossexualidade (cfir. Catecismo da Igreja Católica, n. 2357-2359) e o recurso a todos os meios para 

impedir a vida. 

Eu desço do Céu para vos serem revelados os últimos segredos e para que Eu vos possa 

preparar para tudo aquilo que deveis viver agora para a purificação da terra. 

O meu terceiro segredo, que revelei aqui às três crianças a quem apareci e que até agora 

ainda não vos foi revelado, tornar-se-á evidente para todos pelo próprio desenrolar dos 

acontecimentos. 

A Igreja conhecerá a hora da sua maior apostasia, o homem iníquo introduzir-se-á no seu 

interior e sentar-se-á no próprio Templo de Deus, enquanto o pequeno resto que permanecerá fiel, será 

submetido às maiores provas e perseguições. 

A humanidade viverá a hora do seu grande castigo e será assim preparada para receber o 

Senhor Jesus que voltará a vós na glória. 
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É por isso que Eu ainda desço do Céu, sobretudo hoje, com as minhas numerosas aparições e 

mensagens, para vos dispor a viver os acontecimentos que já estão para se cumprir, a fim de vos levar pela 

mão a percorrer a parte mais difícil e dolorosa deste vosso segundo advento e para preparar as mentes e os 

corações de todos para receber Jesus no momento já próximo do seu glorioso retorno». 

 

Ao Pe. Gobbi dos números 169 ao 172, em 1979, a virgem Mãe ensina os sinais da 

purificação da Igreja: confusão, indisciplina, divisão e perseguição. 

 

 

28 de Janeiro de 1979, Festa de S. Tomás de Aquino  

169. Primeiro sinal: a confusão 

 «Filhos predilectos, refugiai-vos no meu Coração Imaculado. O Reino glorioso de Cristo será 

precedido por um grande sofrimento que há-de servir para purificar a Igreja e o mundo e para os conduzir à 

sua completa renovação.  

Jesus já deu início à sua misericordiosa obra de renovação na Igreja, sua Esposa. Vários sinais vos 

indicam que já chegou o tempo da purificação para a Igreja: o primeiro deles é a confusão que nela reina.  

A confusão difundiu-se no interior da Igreja, na qual todas as coisas são subvertidas no campo 

dogmático, litúrgico e disciplinar.  

Há verdades reveladas pelo meu Filho e que a Igreja definiu para sempre com a sua divina e 

infalível autoridade.  

Estas verdades são imutáveis, como é imutável a própria verdade de Deus. Muitas delas fazem 

parte de verdadeiros e autênticos mistérios, porque não são nem nunca poderão ser compreendidas pela 

inteligência humana.  

O homem deve acolhê-las com humildade, através de um acto de pura fé e de firme confiança em 

Deus, que as revelou e as propõe aos homens de todos os tempos, através do Magistério da Igreja.  

Mas agora difundiu-se a perigosíssima tendência de querer penetrar e compreender tudo - até 

mesmo o mistério chegando-se, assim, a acolher apenas a parte da Verdade que é compreensível para a 

inteligência humana. Pretende-se desvendar o próprio mistério de Deus.  

Rejeita-se a verdade que não é compreendida racionalmente. Tenta-se repropor racionalmente toda 

a Verdade revelada, na ilusão de a tornar aceitável para todos.  

Assim, corrompe-se a verdade com o erro. O erro é difundido da maneira mais perigosa, isto é, 

como um modo novo e actualizado de compreender a verdade; e acaba-se por subverter as próprias 

verdades que constituem o fundamento da fé católica. Estas verdades não são abertamente negadas, mas 

são acolhidas de maneira equívoca, chegando-se assim, como nunca, ao mais grave compromisso com o 

erro a nível doutrinal.  

No final, fala-se e discute-se, mas já se não crê mais e as trevas do erro difundem-se. Cristo é a 

Verdade. Por isso, a Igreja deve resplandecer sempre com a Luz de Cristo, que é a Verdade. Mas agora o 

seu adversário conseguiu fazer entrar no seu interior tantas trevas com a sua acção astuciosa e enganadora.  

Hoje a Igreja é obscurecida pelo fumo de satanás. Antes de mais, satanás obscureceu a 

inteligência e o pensamento de muitos dos meus filhos, seduzindo-os com o orgulho e a soberba, e por 

meio deles, obscureceu a Igreja. Vós, filhos predilectos da vossa Mãe Celeste, vós apóstolos do meu 

Coração Imaculado, sois hoje chamados a combater com a palavra e com o exemplo, para que a Verdade 

seja cada vez mais acolhida por todos. Assim, por meio da Luz hão-de ser derrotadas as trevas da confusão. 

Por isso, DEVEIS VIVER À LETRA O EVANGELHO DO MEU FILHO JESUS.  

DEVEIS SER SÓ EVANGELHO VIVIDO. Depois, deveis anunciar a todos, com força e com 

coragem, o Evangelho que viveis. A vossa palavra terá a força do Espírito Santo, que vos cumulará, e a luz 

da Sabedoria que a Mãe Celeste vos dá. Por isso, quanto mais a confusão, que entrou no interior da Igreja, 

aumentar o grande sofrimento da sua purificação, tanto mais Ela há-de sentir, por meio de vós, o conforto e 

o auxílio da minha acção materna. A Igreja será por vós ajudada a sair das trevas, a fim de renascer 

para o esplendor divino da sua imutável verdade».  
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2 de Fevereiro de 1979, Festa da Apresentação do Menino Jesus no Templo  

170. Segundo sinal: a indisciplina  

«Filhos predilectos, quando vos chamo a tornar-vos os mais pequeninos nos meus braços, é para 

vos tornar semelhantes ao meu Menino Jesus na dócil e perfeita obediência à vontade divina.  

Hoje o meu Coração é ferido novamente, ao ver quantos, entre os meus filhos predilectos, vivem 

sem docilidade à vontade de Deus, porque não observam e, às vezes, desprezam abertamente as leis 

próprias do estado sacerdotal. 

Este é o segundo sinal que vos indica que chegou, para a Igreja, o tempo conclusivo da 

purificação: a indisciplina que se difundiu a todos os níveis, especialmente entre o clero.  

É indisciplina a falta de docilidade interior à vontade de Deus, que se manifesta na transgressão 

das obrigações próprias do vosso estado; a obrigação da oração, do bom exemplo, de viver uma vida santa 

e apostólica. Quantos, entre os sacerdotes, se deixam absorver por uma actividade desordenada e já não 

rezam mais! Descuram habitualmente a Liturgia das Horas, a meditação, a reza do santo Terço. 

Limitam a oração a uma apressada celebração da Santa Missa.  

Assim, estes meus pobres filhos tornam-se vazios interiormente e já não têm luz nem força para 

resistir às numerosas insídias no meio das quais vivem. Por isso são contaminados pelo espírito do 

mundo, aceitam o seu modo de vida, partilham dos seus valores, participam nas suas manifestações 

profanas, deixam-se condicionar pelos seus meios de propaganda, ficando, por fim, revestidos da sua 

própria mentalidade. Acabam por viver como ministros do mundo, segundo o seu espírito, o qual 

justificam e difundem, dando escândalo no meio de muitos fiéis.  

Daqui surge a difundida rebelião contra as normas canónicas que regulam a vida dos sacerdotes e 

a recorrente contestação contra a obrigação do sagrado celibato, querido por Jesus por meio da sua Igreja, e 

que vos foi reafirmado novamente com firmeza pelo Papa.  

É indisciplina a facilidade com que se descuram as normas estabelecidas pela Igreja para regular a 

vida litúrgica e eclesiástica.  

Hoje, cada um tende a regular-se segundo o seu próprio gosto ou arbítrio e com que escandalosa 

facilidade se violam as normas da Igreja, reafirmadas repetidamente pelo Santo Padre, como A 

OBRIGAÇÃO DOS SACERDOTES TRAZEREM O HÁBITO ECLESIÁSTICO.  

Infelizmente, por vezes, os primeiros a continuar a desobedecer a esta prescrição são precisamente 

os Pastores, e é por causa do seu mau exemplo que a indisciplina alastra em todos os sectores da Igreja. 

Esta desordem, que se difunde na Igreja, indica-vos com clareza que chegou, para ela, o momento 

conclusivo da sua purificação.  

Deixai-vos levar nos meus braços, como as minhas crianças mais pequeninas, e Eu vos tornarei 

perfeitamente dóceis à vontade do Pai. Dareis assim, a todos o bom exemplo de uma perfeita obediência às 

leis da Igreja e a Mãe Celeste poderá servir--Se de vós para repor a ordem na sua Casa, a fim de que depois 

do sofrimento, resplandeça na Igreja o triunfo do seu Coração Imaculado».  

 

11 de Fevereiro de 1979, Festa de Nossa Senhora de Lurdes  

171. Terceiro sinal: a divisão  

«Sou a vossa Mãe Imaculada.  

Segui pelo caminho do amor. Abri-vos ao Espírito de Amor, que vos leva a estar cada vez mais 

unidos na vida. Amai-vos uns aos outros como Jesus vos amou e tornar-vos-eis verdadeiramente uma só 

coisa. A unidade é a perfeição do amor.  

E por isso que Jesus quis que a sua Igreja fosse una, para fazer d'Ela o sacramento do Amor de 

Deus para com os homens. Hoje o meu Coração Imaculado estremece, angustia-se ao ver a Igreja dividida 

interiormente.  

Mas, nestes tempos, o meu adversário conseguiu obscurecer, com o seu fumo, também a luz desta 

sua divina prerrogativa.  
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A divisão interior manifesta-se entre os próprios fiéis, que se põem, frequentemente, uns contra os 

outros, na tentativa de defender e anunciar melhor a verdade. Assim, a verdade é atraiçoada por eles 

próprios, porque o Evangelho do meu Filho não pode ser dividido.  

Esta divisão interior leva, por vezes, sacerdotes a porem-se contra sacerdotes, bispos contra 

bispos, cardeais contra cardeais, pois nunca como nestes tempos satanás conseguiu introduzir-se no meio 

deles, quebrando o precioso laço do seu mútuo e recíproco amor.  

«Ó Igreja, místico corpo do meu Jesus, no teu doloroso caminho para o Calvário, chegaste à 

décima primeira estação e vês-te rasgada e dilacerada nos teus membros novamente crucificados!»  
Deveis tornar-vos semente escondida, pronta até a morrer pela unidade interior da Igreja. Por isso 

vos torno hoje participantes das angústias do meu Coração materno; por isso vos formo no heroísmo da 

santidade e vos levo comigo ao Calvário. Assim, também por meio de vós poderei fazer sair a Igreja da 

sua dolorosa purificação, a fim de que nela se possa manifestar ao mundo todo o esplendor da sua unidade 

renovada».  

 

3 de Março de 1979 

172. Quarto sinal: a perseguição  

«Permanecei todos no refúgio do meu Coração Imaculada e encontrareis a vossa paz e a 

serenidade interior. Meus filhos predilectos, já se desencadeou a tempestade preanunciada por Mim em 

Fátima para a purificação da Igreja e de todo o mundo. Esta é a hora da Misericórdia do Pai que se 

manifesta, através do amor do Coração divino do Filho, no momento em que o sofrimento se torna maior 

para todos.  

A Igreja é perseguida pelo mundo em que vive e caminha, indicando a todos o caminho da 

salvação. Os verdadeiros inimigos de Deus, que perseguem cada vez mais a Igreja, são aqueles que se 

puseram conscientemente contra Deus, para levar toda a humanidade a viver sem Ele. Por vezes, é 

perseguida de maneira aberta e violenta; é despojada de tudo e impedida de anunciar o Evangelho de Jesus.  

É perseguida de maneira astuciosa e indolor, sendo-lhe tirado, a pouco e pouco, o oxigénio de que 

precisa para viver. Procura-se levá-la a comprometer-se com o espírito do mundo, o qual entra assim no 

seu interior, condicionando e paralisando a sua vitalidade. A colaboração converteu-se, frequentemente, na 

forma mais insidiosa de perseguição; conseguiu-se descobrir a nova técnica para a fazer morrer sem alarido 

e sem derramamento de sangue.  

A Igreja é perseguida também no seu interior por aqueles seus filhos que se comprometeram 

com o seu adversário. Ele conseguiu seduzir até alguns dos seus Pastores. Entre estes há até aqueles que 

colaboram conscientemente neste plano de oculta perseguição interior da minha Igreja. Os meus filhos 

predilectos são chamados a viver a prova de se sentirem contrastados, marginalizados e perseguidos por 

alguns dos seus próprios confrades, ao passo que aqueles que são infiéis têm um largo e fácil espaço para a 

sua acção.  

Filhos predilectos, preparam-se também para vós as mesmas horas de sofrimento que o meu Filho 

Jesus viveu: as horas do Getsémani, em que sentia a agonia interior de ser abandonado, atraiçoado e 

renegado pelos seus.  

Se este foi o caminho percorrido pelo Mestre, é também o caminho que vós, seus discípulos fiéis, 

deveis percorrer agora, à medida que a purificação se tornar mais dolorosa para toda a igreja.  

Nenhuma prova servirá tanto para a completa renovação da Igreja como esta sua perseguição 

interior. De facto, ela sairá deste sofrimento mais pura, mais humilde, mais iluminada, mais forte. Vós 

deveis estar dispostos a sofrer cada vez mais. Por isso vos quis preparar um refúgio seguro. No meu 

Coração Imaculado sereis consolados e formados na virtude da fortaleza, ao mesmo tempo que sentireis 

cada vez mais ao vosso lado a presença da Mãe Celeste. Ela acolherá toda a vossa dor, tal como acolheu as 

dores de Jesus aos pés da Cruz, pois também agora deve cumprir para com a Igreja a sua materna missão 

de Co-redentora e reconduzir ao Pai todos os filhos que se extraviaram».  
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São Paulo (Brasil), 13 de Março de 1990 

 

421. Quando o Filho do Homem voltar 

«Vós ledes no Evangelho: "Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda a fé sobre a 

terra?" (cfr. Lc 18, 8). Podeis perguntar-vos porque é que Jesus pronunciou estas palavras? Para vos 

preparar para a sua segunda vinda e vos descrever uma circunstância que será indicativa da 

proximidade do seu glorioso retorno. Esta circunstância É A PERDA DA FÉ. 

Também numa outra parte da Divina Escritura, na Carta da São Paulo aos Tessalonicenses, é 

claramente anunciado que, antes do retorno glorioso de Cristo, se deve verificar uma grande 

apostasia. 

1 Tes, 2, 1-17 No que se refere à vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e ao nosso encontro com 

ele, 2. queremos pedir-vos, irmãos, que não fiquem preocupados nem se deixem perturbar facilmente nem 

alarmar, se vos disserem que o dia do Senhor já chegou. Esse dia não virá enquanto se não tiver dado 

primeiro a deserção da fé e não tiver aparecido aquele que é a rebeldia em pessoa, que está destinado à 

perdição; 4. é ele que se revolta e se coloca acima de tudo o que se considera divino ou sagrado. Chegará 

mesmo a tomar assento no templo de Deus, apresentando-se a si mesmo como deus. Porém, o rebelde há-

de manifestar-se a seu devido tempo. 7. Com efeito, as forças misteriosas do mal já estão em actividade. 

Mas para que tudo se realize é preciso que aquele que está a impedi-lo saia da sua frente. 8. Então 

aparecerá o rebelde e o Senhor Jesus vai vencê-lo com o sopro da sua boca e dominá-lo com o esplendor 

da sua vinda. 9. O rebelde aparecerá com a força de Satanás e fará falsos milagres, sinais e prodígios. 10. 

Utilizará todas as artimanhas do mal para enganar os que se vão perder, porque não acolheram nem 

amaram a verdade a fim de serem salvos. 11. Por isso, o Senhor permitiu que fossem dominados por uma 

força enganadora que os leva a acreditarem na mentira. 12. Assim se faz o julgamento daqueles que não 

acreditam na verdade, mas preferem praticar o mal. 13. Temos de dar sempre graças a Deus a vosso 

respeito, irmãos amados pelo Senhor. Pois ele escolheu-vos para serem os primeiros a receber a salvação, 

através da ação do Espírito e da aceitação da verdade. 14. Para isso é que Deus vos chamou, por meio do 

evangelho que nós pregámos, a fim de terem parte na glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. 15. Portanto, 

irmãos, permaneçam firmes e guardem fielmente os ensinamentos da tradição que vos transmitimos, quer 

por palavra, quer por meio das nossas cartas. 16. Que o próprio Jesus Cristo, Senhor nosso, e Deus nosso 

Pai, que nos amou e pela sua bondade nos concedeu uma coragem inquebrantável e uma grande 

esperança, 17. encham de confiança os vossos corações e vos deem firmeza no bem, tanto por ações como 

por palavras. 

  

A perda da fé é uma verdadeira apostasia. A difusão da apostasia é, portanto, o sinal que 

indica já estar próxima a segunda vinda de Cristo. 

- Em Fátima, predisse-vos que havia de vir um tempo em que se perderia a verdadeira fé. 

Estes são os tempos. Os vossos dias são marcados por esta dolorosa e significativa situação, que vos foi 

predita na Sagrada Escritura: a verdadeira fé está a desaparecer num número cada vez maior de meus 

filhos. 

As causas da perda da fé são: 

1)  A difusão dos erros, que são propagados e, frequentemente, ensinados por professores de 

teologia nos Seminários e nas escolas católicas, e que adquirem assim um certo carácter de veracidade e de 

legitimidade. 

2)  A rebelião aberta e pública contra o Magistério autêntico da Igreja, sobretudo contra o do 

Papa, que recebeu de Cristo a missão de manter toda a Igreja na verdade da fé católica. 

3)  O mau exemplo dado pelos Pastores que se deixaram possuir completamente pelo espírito do 

mundo e se tornam propagadores de ideologias políticas e sociais, em vez de serem anunciadores de Cristo 

e do seu Evangelho, esquecendo assim o mandato d'Ele recebido: "Ide por todo mundo e pregai o 

Evangelho a toda criatura". 

Assim, nestes vossos dias, alastra cada vez mais a apostasia da parte de muitos dos meus pobres 

filhos. 

Quando o Filho do Homem voltar... 
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Se o seu retorno está próximo, então torna-se mais preocupada e forte a minha acção materna para 

ajudar todos os meus filhos a permanecerem sempre na verdade da fé. 

Eis porque vos pedi para vos consagrardes ao meu Coração Imaculado. Assim, quando o Filho do 

Homem voltar, ENCONTRARÁ AINDA A FÉ SOBRE A TERRA EM TODOS AQUELES QUE SE 

CONSAGRARAM A MIM, deixando-se recolher no jardim celeste do meu Coração Imaculado». 

 

422. Amou-os até ao extremo 

 

Jesus amou-os até ao extremo (cfr. Jo 13, 1). 

"Estou sempre convosco, até ao fim dos tempos" (cfr. Mt 28, 20). 

Amou-os até ao extremo, isto é, até ao fim dos tempos, porque a presença entre vós de Cristo em 

estado de última, em cada sacrário da terra, dá-vos segurança e confiança, alegria e esperança no seu 

glorioso retorno. 

"Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde Senhor Jesus". 

Rodeai de luzes e de flores sacrário, onde está custodiado Jesus Eucarístico. Ide frequentemente 

diante do sacrário para os vossos encontros pessoais de amor com Jesus, que vos espera; que Ele Se torne 

para vós o único e precioso tesouro que atrai, como um íman, o vosso coração sacerdotal. Voltai a expôr 

Jesus Eucarístico no altar para as solenes horas de adoração e reparação pública, porque a nova era levará a 

um reflorescimento geral do culto eucarístico em toda a Igreja. 

De facto, o advento do Reino glorioso de Cristo coincidirá com o maior esplendor do seu 

Reino eucarístico entre vós. 

Jesus Eucarístico derramará todo o seu poder de amor, que transformará as almas, a Igreja 

e toda a humanidade. 

Assim, a Eucaristia torna-se sinal de Jesus, que ainda hoje vos ama até ao extremo, porque 

vos conduz até ao fim destes vossos tempos, para vos introduzir na nova era de santidade e de graça, 

para a qual vos encaminhais todos, e que começará quando Jesus tiver instaurado o seu Reino entre 

vós» 

Rubbio (Itália), 1 de Janeiro de 1991 

Festa de Santa Maria, Mãe de Deus 

442. O anúncio da nova era 

«Por vontade do meu Filho Jesus, tornei-Me também vossa Mãe. 

- Como Mãe, estou ao lado de cada um de vós para vos ajudar a realizar, no tempo que vos é 

concedido, o desígnio do vosso Pai Cedeste. Este desígnio é que a sua vontade divina seja cumprida por 

vós. 

E A VONTADE DIVINA É QUE VOS TORNEIS SANTOS. 

Por isso, vos ajudo a caminhar pela senda da santidade, para que a vontade divina seja cumprida 

por vós de maneira perfeita e possais dar, assim, na vossa vida, a maior glória à Santíssima Trindade. 

- Como Mãe, estou ao lado da Igreja, minha Filha amadíssima. 

Nestes tempos, a Igreja é chamada a viver as horas da agonia e do Getsémani; as horas da paixão 

redentora; as horas da sua cruenta imolação no Calvário. 

No início deste novo ano, Eu encontro no caminho do Calvário todos os meus filhos: o Papa, por 

Mim, particularmente amado (na altura João Paulo II), guiado e defendido, os bispos, os sacerdotes, os 

religiosos e os fiéis. 

Que pesada cruz têm de carregar hoje estes meus amadíssimos filhos! A cruz da apostasia e da 

falta de fé; a cruz dos pecados e dos inúmeros sacrilégios; a cruz do abandono e da rejeição; a cruz da 

condenação e da crucifixão. 

Está próximo, para a minha Igreja, a hora do derramamento de sangue e da sua cruenta imolação. 

Sobretudo nestes tempos, Eu estou sempre ao lado desta minha Filha sofredora e agonizante, tal como 

estive aos pés da Cruz em que Jesus era imolado pela nossa Redenção. 

- Como Mãe, estou ao lado desta pobre humanidade doente e oprimida sob o peso da sua 

obstinada rejeição de Deus e da sua Lei de amor. Como ela se afastou do Senhor! 
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Quis-se construir uma "civilização" ateia e materialista; foram propostos novos valores, fundados 

na satisfação de todas as paixões, na procura de todos os prazeres, na legitimação de toda a 

desordentftaoral. 

Assim, o amor foi substituído pelo egoísmo e pelo ódio; a fé pela soberba e pela incredulidade; a 

esperança pela avareza e pela luxúria; a honestidade pela fraude e pelo engano; a bondade pela maldade e 

pela dureza dos corações. 

Satanás cantou a sua vitória porque fez com que o pecado entrasse nas almas e provocou a divisão 

nas famílias, na sociedade, nas próprias nações e entre as nações. Assim, a paz nunca foi tão ameaçada 

como nos vossos dias. 

Rezai, filhos predilectos, fazei penitência, porque já entrastes no tempo do grande castigo que o 

Senhor enviará para purificação da terra. Mas não vos deixeis tomar pelo medo nem pelo desânimo. Tende 

grande confiança na poderosa obra de intercessão e de mediação da vossa Mãe Celeste. O grande 

sofrimento que vos espera é para vos preparar para o nascimento da nova era, que está para chegar ao 

mundo. 

Vivei este novo ano no meu Coração Imaculado: é o refügio que Eu vos preparei para estes 

tempos cheios de sofrimentos para os indivíduos e para os povos. Então, não tereis medo. 

O vosso sofrimento aumentará à medida que aumentar a prova que já começou. 

Eu sou o Anúncio da nova era. Se viverdes comigo no meio da escuridão profunda deste vosso 

tempo, conseguireis desde já entrever o clarão dos novos tempos que vos esperam. Olhai para esta luz e 

vivei na paz do coração e na esperança. 

Se permanecerdes sempre no meu Coração Imaculado, meus predilectos e filhos a Mim 

consagrados, podereis começar, desde já, a nova era de santidade e de graça, de luz e de pureza, de amor 

e de paz. 

 

Fátima, 15 de Março de 1993 

490. Quis-te aqui 

«Quis-te aqui para te dizer que agora deveis entrar todos, o mais depressa possível, no refugio 

seguro do meu Coração Imaculado. 

Tal como Noé convidava, em nome do Senhor, a entrar na arca aqueles que deviam ser 

salvos do dilúvio, assim agora tu, meu mais pequeno menino em nome da tua Mãe Celeste, deves 

convidar a entrar no refugio do meu Coração Imaculado aqueles que devem ser protegidos, 

defendidos e salvos da grande prova que já chegou para a Igreja e para toda a humanidade. 

Quis-te aqui porque deves comunicar a todos que entrastes nos acontecimentos que vos foram 

preditos por Mim e que estão contidos na terceira parte do segredo, que ainda não vos foi revelado. 

Agora, ele tornar-se-á manifesto pelos próprios acontecimentos que estão para acontecer na Igreja e no 

mundo. 

A minha Igreja será sacudida pelo vento impetuoso da apostasia e da incredulidade, enquanto 

aquele que se opõe a Cristo entrará no seu interior, levando assim ao cumprimento a abominação da 

desolação que vos foi predita pela divina Escritura. 

A humanidade conhecerá a hora sangrenta do seu castigo: será atingida pelo flagelo das 

epidemias, da fome e do fogo; muito sangue será derramado nos vossos caminhos; a guerra estender-se-á 

por toda a parte, provocando no mundo uma incomensurável devastação. 

Todos vós, meus pobres filhos, devereis carregar o peso de grandes sofrimentos e de dores 

indizíveis, porque se tornará manifesto para todos o grande milagre da Justiça divina e da Misericórdia. 

Por isso hoje, do meu santuário de Fátima, renovo o urgente convite para vos refugiardes em Mim, 

por meio da vossa consagração ao meu Coração Imaculado… 

Não tenhais medo. Não vos deixai tomar pelo desânimo. Eu estou sempre convosco. 

Quis-te aqui, porque deves anunciar a todos que chegou o tempo em que Eu Me tornarei 

manifesta, de maneira extraordinária, a todos aqueles que se consagraram a Mim e fazem parte do meu 

exército vitorioso. 
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Deste lugar onde apareci como a Mulher revestida de sol (Ap. 12), para ser a vossa luz nestes anos 

tenebrosos da grande tribulação, a todos vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo». 

 

Jesus aos Seus Sacerdotes e fiéis, vol. 5, p. 197.  

Ao Pe. Ottavio Michelini, 24.11.1978 

 

“Os homens deste século XX foram mergulhados em todas as realidades materiais para os fazer 

esquecer a única grande Realidade, fundamento e base de todas as outras, ou seja, Deus. A teimosa malícia 

de Satanás chegou a este ponto. 

Meu filho, a Igreja não perecerá e ela não perecerá justamente pelo poder da oração de alguns 

bons e pelas humildes orações daqueles que não se deixaram enganar pelas pérfidas emboscadas do 

inferno. 

Esses já estão marcados e salvar-se-ão como Noé se salvou com os filhos dos seus filhos, na 

Arca, ridicularizada pela inconsciência e cegueira daqueles que não acreditaram. O Meu Pai celeste não 

afastará jamais de Si os que Lhe elevaram a sua fervente oração com uma fé viva e um coração 

humilde e sincero.” 

 

 

(Frei Jozo Zovko ofm; Mensagens da Rainha da Paz em Medjugorje): 
 

“O Coração de Maria é uma “Arca de Noé” criada por Deus para cada um de nós. O Coração 

Imaculado deu Corpo ao Verbo de Deus, Jesus Cristo. Aquele coração tornou-se o primeiro 

tabernáculo da Terra. Aquele Coração é pleno de Graça, é o primeiro santuário, a primeira catedral, 

a Igreja. 

A consagração ao Coração Imaculado quer dizer aceitar corajosamente a permanência 

naquele santuário, ser devoto da Mãe e assim crescer, como Jesus, na graça e em sabedoria.” 

 

Regressamos às mensagens do Imaculado Coração de Maria ao Pe. Gobbi, a “Bíblia de Maria!” 

Llinois (EUA), 13 de Outubro de 1994  

530. Os meus tempos chegaram 

“Dizei a todos que entrem na arca do meu Coração Imaculado, para serem protegidos e salvos 

por Mim.” 

Rubbio (Itália), 30 de Junho de 1986  

326. A Arca da nova Aliança 

Entrai no Refúgio que a Mãe Celeste vos preparou para a vosssa salvação e para que possais passar 

em segurança, no Meu Coração Imaculado, os terríveis dias da grande tempestade, que já chegou. 

Nos tempos de Noé, imediatamente antes do dilúvio, entravam na arca aqueles que o Senhor 

destinava a sobreviver ao seu terrível castigo. Nos novos tempos, Eu convido a entrar na Arca da 

nova Aliança, que construí no meu Coração Imaculado, todos os meus filhos, para que sejam 

ajudados por Mim a levar o peso sangrento da grande prova, que precede a vinda do dia do Senhor. 

Hoje acontece como no tempo do dilúvio e ninguém pensa naquilo que vos espera. Todos andam 

muito ocupados a pensar só em si próprios, nos próprios interesses terrenos, no prazer, a satisfazer de todos 

os modos as próprias paixões desordenadas. 

Mesmo na Igreja, como são poucos os que se preocupam com os meus maternos e tão 

dolorosos apelos! Pelo menos vós, meus predilectos, deveis escutar-Me e seguir-Me. 

Então, por meio de vós, poderei chamar todos a entrar o mais depressa possível na Arca da 

nova Aliança e da salvação, que o meu Coração Imaculado vos preparou para estes tempos de 
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castigo. Aqui estareis em paz e podereis tornar-vos sinais da minha paz e da minha consolação 

materna para todos os meus pobres filhos”. 

Marienfried, 13 de Maio de 1988  

383. Estes são os tempos 

“Marco-vos com o meu selo para que possais difundir pot toda a parte a luz da fé, da santidade e 

do amor nestes dias de densa escuridão”. 

GARABANDAL 

 

Em Garabandal, Nossa Senhora aparece em San Sebastuan de Garabandal (Espanha) entre 1961 a 

1965. Ela revela-se a 1 meninas: Conchita, Mari Loli, Maricruz e Jacinta. Deus duas mensagens para o 

mundo. 

 

18 de Outubro de 1961: PRIMEIRA MENSAGEM PARA O MUNDO: 

“Há que fazer muitos sacrifícios, muita penitência e há que visitar muito o Santíssimo Sacramento, mas 

antes temos de ser muito bons e se não o fizermos virá um castigo. A taça já se está a encher se e, se não 

mudamos, virá um castigo muito grande.” 

18 de Junho de 1965: SEGUNDA MENSAGEM PARA O MUNDO: 

“Como não se cumpriu e não deu a conhecer ao mundo a minha mensagem de Outubro, digo-vos que 

esta é a última. Antes a taça estava a encher, agora está a transbordar. Os sacerdotes vão muitos pelos 

caminhos da perdição e com eles levam muitas almas. (Nossa Senhora ao Pe. Gobbi dia 28 de 1973: “Estes 

meus filhos sacerdotes que traíram o Evangelho para favorecer o grande erro do marxismo… Será 

sobretudo por causa deles que há-de vir em breve o castigo so comunismo que despojará a todos e tudo. 

Serão então estes meus pobres filhos que darão início à grande apostasia”) À EUCARISTIA CADA VEZ SE 

DÁ MENOS IMPORTÂNCIA. Devemos evitar a ira de Deus com os nossos esforços. Se lhes pedis perdão 

como almas sinceras, Ele vos perdoará. Eu, Vossa Mãe, por intercessão do Anjo    S. Miguel, quero-vos 

dizer que vos emendeis. Já estais nos últimos avisos. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. 

Pedi-nos sinceramente e nós vo-lo daremos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na Paixão de Jesus.” 

Nossa Senhora profetiza também que um Papa irá à Rússia e quando regressar estalarão várias 

revoluções na Europa e o comunismo parecerá que invadiu todos o mundo. 

Fala também abundantemente do Aviso (Iluminação das consciências), Milagre e Castigo, que 

também aparecem na Bíblia: 

AVISO – O Aviso irá trazer, para cada ser humano que se encontrar vivo (a partir dos 7 anos), na terra, 

naquele preciso instante, uma dádiva do Céus verdadeiramente prodigiosa. Virá como uma brilhante 

iluminação da consciência. Tal fato nos tornará capazes de ver o nosso “eu” pecador como ele 

verdadeiramente é visto por Deus, e de reformá-lo, de acordo com o que vimos. Para todos, sem excepção, 

essa experiência será um momento de verdade e, sem qualquer dúvida, também causará um grande 

choque, mas muito salutar. Olhando para a divina luz que ensombra o panorama pecaminoso do nosso 

próprio íntimo, sentiremos a mais sincera contrição unida a uma espécie de aversão pelo pecado e a um 

fervente compromisso de evitá-lo no futuro. 

Numa entrevista de 2 de Junho de 1965, Conchita revelou também: 

“Antes do Milagre haverá uma aviso para que o mundo se vá emendando. Para os bons se 

aproximarem mais de Deus e para os maus serem avisados que chegou o fim dos tempos. Se sentirá em 

todo o mundo e ver-se-á que vem de Deus; veremos o que ofendemos Deus com os nossos pecados e o 

que fizemos com eles à Paixão do Senhor”. 
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Então, o Aviso produzirá uma explosão de santidade global. Será algo comparado a um 

Pentecostes planetário. (É o Espírito Santo que trará a Verdade aos corações).     

Certamente, algumas pessoas irão mostrar um coração suficientemente duro e serão cínicas o 

bastante para resistirem a essa jóia de graça. Poderá haver alguns, que operam resistência, tentar 

racionalizar e considerar todo o Aviso como sendo uma alucinação colectiva, fantasia, ou pseudo-

conscientização...     

O Aviso foi o que aconteceu a S. Paulo na viagem para Damasco ao cair do cavalo, viu uma 

grande luz, onde o Senhor lhe revelou a verdade, perguntando porque O perseguia (Act. 9, 3-5). Por 

isso não tenhais medo filhos. Deus é bom, muito bom, e só quer salvar! 

Sobre o Aviso, disse Jacinta, outra das videntes, em Fevereiro de 1978, a revista norte-americana 

“Needles”: 

 “O Aviso será de duração muito curta, apenas de minutos, mas esse pouco tempo se fará 

tremendamente comprido pela dor que nos causará. Virá sobre nós como um fogo do Céu, que 

repercutirá profundamente no interior de cada um. À sua luz veremos, com toda a alegria, o estado da 

nossa própria consciência, viveremos aquilo que é perder a Deus, sentiremos a acção purificadora de 

uma chama abrasadora. Em poucas palavras, será como passar pelo Juízo Particular já em vida, dentro 

da intimidade de cada um.”    

Em Heede na Alemanha a Mãe do Universo e Rainha do Purgatório disse: “A terra tremerá e será 

afectada, todos terão um mini-juízo, rezem com frequência o rosário. Mas não tenhais medo, eu estou 

convosco.” 

 Essa purificação do Aviso será necessário para nos deixar “em forma diante do Milagre. De outro 

modo, não conseguiríamos resistir à sobre humana e maravilhosíssima experiência que iremos ter do 

Milagre”. O AVISO É O 6ª SELO DO APOCALIPSE: 12*E, quando Ele abriu o sexto selo, houve um 

grande terramoto e o Sol tornou-se negro, como um pano de crinas, e toda a Lua ficou como sangue. 

13*As estrelas caíram do céu à terra, como os figos verdes caem de uma figueira sacudida por um 

furacão. 14*O céu foi afastado, como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos 

dos seus lugares. 15*Os reis da terra, os poderosos, os generais, os ricos, os fortes, todos, escravos e 

livres, se esconderam nas cavernas e nos rochedos das montanhas; 16*e diziam às montanhas e aos 

rochedos: 

«Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, e da cólera do Cordeiro. 

17*Porque chegou o grande dia da sua cólera; e, quem poderá resistir?» 

E sabeis qual é o 7º SELO??? É A VINDA GLORIOSA DE JESUS!!! 

Calma, não tenhais medo, o plano de Deus é de vitória, mas temos de ser purificados. Não quereis ir 

para o Céu a qualquer preço?  

Na minha opinião, antes do Aviso acontecerá este sinal bíblico, como Jesus nevela do santo 

Evangelho de S. Mateus 24. 29,30: 

“E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as 

estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. 

“Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e 

verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.” 

Vejam a semelhança com a revelação particular seguinte… 

Jesus Misericordioso diz à Santa Faustina Kovalska, como ela relata no Diário n.83: “Escreve 

isto: Antes de vir como justo Juiz, venho como Rei da Misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, nos céus 

será dado aos homens ESTE SINAL: Apagar-se- á toda luz do céu e haverá uma grande escuridão sobre 

a Terra. Então aparecerá o sinal-da-Cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés 

do Salvador sairão grandes luzes, que, por algum tempo, iluminarão a Terra. Isso acontecerá pouco 

antes do último dia.”  

MILAGRE – Conchita revela também que haverá uma Milagre, que ela revelará uma semana antes 

de acontecer. Nesse dia, quem estiver “nos pinos”, na monte das aparições de Garabandal e ver o Milagre 

“los enfermos sanarán y los pedadores se converterán”, promete a Virgem do Monte Carmelo. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/24/29,30+
http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus
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Ele terá lugar, de acordo com o que informam as videntes, dentro dos doze meses que se seguirão 

no Aviso. O facto dar-se-á em Garabandal, às 20h30 de uma quinta feira, festa de um santo Mártir da 

Eucaristia. Será o maior milagre já realizado por nosso Deus, maior do que aquele que aconteceu em 

Fátima na aparição de 13 de Outubro. (Os videntes de Medjugorje dizem que no Monte Podbro haverá um 

sinal, que na sua descrição é igual ao de Garabandal; a Luz de Maria diz que aparecerá também no Tepejac, 

onde Nossa Senhora se revelou a Juan Diego, no México. Os mariólogos dizem que, muito provavelmente 

este sinal milagroso deverá acontecer em todos os lugares de Aparições Marianas, Fátima incluida. No 

Êxodo, à frente do povo e da Arca da Aliança ia uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Para 

mim, é esse sinal. Aliás, Jesus disse isso mesmo a Mary Jene Even.) 

E esse milagre de Garabandal está destinado a produzir uma explosão espiritual de inimagináveis 

proporções no mundo inteiro. Ele atuará como um sensacional e irresistível sinal da presença e do poder de 

Deus, um sinal sagrado da Sua compaixão e da Sua amorosa bondade. 

Ainda que somente aqueles que, naquele momento estiverem em um ponto de onde alcancem com 

a vista os pinheiros de Garabandal, possam ser, na verdade, testemunhas do Milagre, este será filmado por 

numerosas câmaras de televisão e exibido por mundo todo.  

3.101 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Angüera/BA, transmitida em 30/12/2008  

Deus permitirá e todos os homens verão seus erros e arrependidos voltarão a servir ao Único e 

Verdadeiro Senhor. Três dias após o Grande Milagre acontecerá o Triunfo Definitivo do Meu 

Imaculado Coração e a paz reinará para sempre.  

CASTIGO – A sua função será a de punir o nosso mundo ingrato e pecador, caso ele não responda de 

forma correta às graças que fluirão do Aviso e do Milagre. O castigo é condicional à conversão mas em 

Akita Nossa Senhora diz que ele vem porque nós não nos convertemos 

As videntes viram-no, com verdadeiro terror. O que está previsto para o Castigo combina com o 

que Nossa Senhora preveniu em Fátima sobre a perseguição da Igreja, o sofrimento dos justos e a 

aniquilação de várias nações. Se Deus quiser, bastantes preces e sacrifícios de nossa parte irão ajudar a 

segurar a mão da Justiça Divina, como Nossa Senhora diz em Medjugorje. 

Vejamos o que diz o Evangelho de São João: “E Eu, quando vier, convencerei o mundo 

quanto ao pecado porque não creram em mim; quanto à justiça porque vou para o Pai e vós não me 

vereis mais, e quanto ao juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado”. Quando vier, o Espírito 

de verdade vos ensinará toda a verdade, dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciar-vos-á as coisas que 

estão para vir. Por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu, e vo-lo anunciará.” (Jo16, 8-15) As 

profecias reveladas nas aparições de carácter universal, ou seja, aplicadas a toda humanidade, estão no 

Santo Evangelho. 

O Pe. Adam Schwarzinski da Polónia explica. No Aviso: Deus diz: “Eu existo, olha para onde 

ias se agora morresses: Céu, Purgatório ou inferno”; Milagre: “filho, dei-te este tempo, e agora és 

cabrito ou és ovelha?” Nesse dia, Deus marca os seus e o demónio os dele. Depois, nos 3 dias de trevas, 

de que fala Jesus ao S. Pe. Pio, o inferno abre-se, vem buscar os cabritos e ficam as ovelhas e Jesus 

pode vir em glória. Tem lógica. 

 

APARIÇÃO DE LA SALETE - França - 1846 
  

Foi aprovada pelo Venerável Papa Leão XIII. A Virgem apareceu chorando imenso: 

No sábado, 19 de Setembro de 1846, Mélanie clama: 

- “Maximino, olha aquele clarão!". 

- “Onde? Onde?" 

Mélanie estende o dedo para o fundo do vale onde haviam dormido. O clarão mexia-se e agitava-se, 

como dividindo-se ao meio.  

- “Oh, meu Deus!", exclamou Mélanie, deixando cair o cajado. 

Algo fantasticamente inconcebível a inundava nesse momento e ela sentiu-se atraída, com profundo 

respeito, cheia de amor e o coração batendo mais rapidamente. Viram uma Senhora sentada numa enorme 

pedra. Tinha o rosto entre as mãos e chorava amargamente. Mélanie e Maximino estavam com medo e não 

https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/3101
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se mexiam.  

 ELA disse: - “Se Meu povo não quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço de Meu Filho. É 

tão forte e tão pesado que não o posso mais suster.  Há quanto tempo sofro por vós! (O mesmo disse 

Nossa Senhora à nossa Jacinta Marto.) Dei-vos seis dias para trabalhar, reservei-me o sétimo, e não mo 

querem conceder! É isso que torna tão pesado o braço de Meu Filho.” 
 - Fazeis bem vossa oração, meus filhos? 

-  "Não muito, Senhora", respondem as crianças. 

- “Ah! Meus filhos, é preciso fazê-la bem, à noite e de manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e uma 

Avé Maria quando não puderdes rezar mais. Quando puderdes rezar mais, dizei mais.  

- Durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à Missa. Os outros trabalham no domingo, 

durante todo o verão. Durante o inverno, quanto não sabem o que fazer, vão à Missa zombar da religião. 

Durante a Quaresma vão ao talho como cães.”  

  

O SEGREDO (resumido) 

— Lúcifer e um grande número de demónios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a 

pouco, até nas pessoas consagradas a Deus; cegá-las-ão de tal maneira que, salvo uma graça 

particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e 

perderão muitas almas. 

— pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do Céu, e ainda 

as almas dos condenados.  

 Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser 

superior aos seus semelhantes.  

— Os governantes civis terão todos um mesmo objectivo, que consistirá em abolir e fazer 

desaparecer todo princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a 

toda espécie de vícios. Os maus estenderão toda a sua malícia. Até nas casas as pessoas matar-se-ão e 

massacrar-se-ão mutuamente. 

 Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante [refere-se a Deus], as montanhas e a natureza inteira tremerão 

de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens trespassarão a abóbada celeste. Paris será 

queimada, e Marselha engolida [pelas águas]. Várias grandes cidades serão abaladas e engolidas por 

terramotos. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios, e se ouvirão apenas ruídos de armas e 

blasfémias. 

Os justos sofrerão muito. As suas orações, a sua penitência e as suas lágrimas subirão até o céu e todo o 

povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá a minha ajuda e intercessão. Jesus Cristo, por um acto 

da sua justiça e da sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará aos seus anjos que dêem 

morte a todos os seus inimigos. De repente os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens 

entregues ao pecado perecerão, e a Terra tornar-se-á como um deserto.  

 Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e 

glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual 

será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo.  

— Antes que isto aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará noutra coisa 

que em diversões; os maus se entregarão a toda sorte de pecados. 

 Durante esse tempo nascerá o Anticristo de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá 

comunicação com a velha serpente, o mestre da impureza; o seu pai será bispo.  

 As estações mudarão, a terra só dará maus frutos, os astros perderão os seus movimentos regulares, 

a Lua não projectará senão uma débil luz avermelhada. A água e o fogo darão ao globo terrestre 

movimentos convulsivos e horríveis tremores de terra que engolirão montanhas, cidades, etc.. 

— Roma perderá a fé e se tornará sede do Anticristo. (O Pe. Gabirel Amorth disse que no 

Vaticano há cardeais que não acreditam em Deus e bispos que fazem missas satânicas. A Verónica 

Leuken, em Bayside nos EUA, Nossa Senhora das Rosas revelou a 13 de Maio de 1978: Eu adverti 

que Satanás entraria nos mais elevados postos da hierarquia de Roma. O Terceiro segredo minha 
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filha é que Satanás entraria na Igreja do Meu Filho. No Escorial, no dia 5 de Abril de 1986 a Virgem 

Dolorosa revelou: Minha filha, o Anticristo apoderar-se-á de Roma. Há muitos sequazes do 

Anticristo e ele quer sentar-se na Sede de Pedro.) 

 

 A Igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação. (A Igreja como Esposa de Cristo e seu Corpo 

Místico tem de morrer e ressuscitar como Jesus) 

- Roma pagã desaparecerá. O fogo do céu cairá e consumirá três cidades. Todo o universo será tomado de 

terror, e muitos se deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a 

hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. 

— Então a água e o fogo purificarão a Terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e 

tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. 

O chamamento à conversão está no coração da mensagem de La Salette. Tudo se dirige para esse fim: 

as lágrimas e o crucifixo, a luz e as rosas, as atitudes da Bela Senhora, seu caminhar desde o declive até o 

cume, mas sobretudo o discurso da Virgem. “Regressai a Deus com todo o vosso coração". - Ele é a única 

fonte de vida. 

 

 

IRMÃ LÚCIA 

No livro Um caminho sobre o olhar de Maria: Biografia da Irmã 

Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, editado pelo Carmelo de 

Coimbra, baseado no Diário da Irmã Lúcia, «O Meu Caminho», no dia 3 

de Janeiro de 1944, depois de escrever O Terceiro Segredo, ela tem outra 

visão, que me parece fazer parte do mesmo Segredo:   

“Senti então que uma mão amiga, carinhosa e maternal me toca 

no ombro, levanto o olhar e vejo a querida Mãe do Céu.”  

 E senti o espírito inundado por um mistério de luz que é Deus e n’Ele vi 

e ouvi, - A ponta da lança como chama que se desprende, toca o eixo da 

terra, - Ela estremece: montanhas, cidades, vilas e aldeias com os seus 

moradores são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e 

arrastam consigo num redemoinho moradias e gente em número que não se pode contar, (para mim é a 

descrição do Aviso); é a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição 

provocam a guerra destruidora! (3ª???) Depois senti no palpitar acelerado do coração e no meu espírito o 

eco de duma voz suave que dizia: No tempo uma só Fé, um só Batismo, uma só Igreja, Santa, Católica, 

Apostólica (o título Romana desapareceu porque será a sede do Anticristo). Na eternidade, o Céu!”  

 

 

          - Um novo convite à conversão 

 Há na descrição da visão de Tuy, na qual Nossa Senhora permitiu escrever a terceira parte do segredo, um 

pormenor que nos pode servir de meditação e luz, um novo convite à conversão. Na visão de 13 de Julho 

de 1917, as chamas que se desprendiam da espada de fogo empunhada pelo Anjo, extinguiam-se ao 

contacto da luz que irradiava da mão direita de Nossa Senhora (cf. A Mensagem de Fátima (o Segredo) 

Congregação para a doutrina da Fé, ou MIL I, Apêndice III, Terceira parte do «Segredo», p. 213); aqui 

porém, a ponta da lança como chama que se desprende, toca o eixo da terra… Porquê? Terá deixado 

Nossa Senhora cair os braços suplicantes e intercessore 

        A única palavra que foi pronunciada pelo Anjo na terceira parte do Segredo e repetida três vezes, foi: 

Penitência! Penitência! Penitência! Este grito foi muitas vezes repetido na mensagem transmitida nas 

várias Aparições. E foi ouvido??? Ao ouvir com insistência com que se pedia a revelação da terceira parte 
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do Segredo, a irmã Lúcia suspirava com dor: “Se vivessem o mais importante que já está dito!... Só se 

ocupam do que está por dizer, em vez de cumprirem o que foi pedido: oração e penitência!...” 

 Aquela espada de fogo do Anjo do segredo e o seu grito de alerta feriram de tal modo o coração da 

Pastorinha, que acenderam no seu íntimo uma chama intensa de amor pela salvação dos Irmãos, querendo, 

a todo o custo, arrancá-los às cadeias do pecado. Numa nota íntima declara: 

 Devo mostrar às almas o caminho do Céu pela senda suave da oração e da penitência que para as 

almas de boa vontade é o que Ela já nos deixou descrito no santo Evangelho: «o meu jugo é suave e o 

meu peso é leve. Aprendei de Mim que sou manso o humilde de coração e achareis descanso para as 

vossas almas.» (O meu Caminho, 157) 

 Para isso escreveu os Apelos da Mensagem desejando acender uma luz no meio das trevas da ignorância 

da Lei de Deus. Confessa com surpresa e mágoa: - Assusta olhar para o mundo de hoje com a desordem 

que reina e com a facilidade com que se mergulha na imoralidade. Como remédio resta uma única 

solução: arrependerem-se, mudarem de vida e fazerem penitência. (Apelos, 241) 

 E confia-nos o que o Senhor lhe segreda no coração, apontando o caminho a seguir: 

 Esta á a penitência e a oração que o Senhor agora mais pede e exige: a oração e a penitência pública e 

colectiva, junta à abstenção de pecados *(vide 1Jo), porque ela é a que: 

- mais aviva a Fé nos espíritos; 

- a confiança nas almas ; 

- e acende a chama da caridade nos corações; 

- move os indiferentes; 

- dá luz aos cegos; 

- e atrai os incrédulos. 

          É POR ESTA CAUSA QUE O SENHOR ESPERA PARA ENVIAR O SEU ANJO COM A 

ESPADA DE FOGO E DISSIPAR OS EXÉRCITOS DIABÓLICOS QUE INVADEM O MUNDO, 

CEGAM O MUNDO E DESTROEM A PAZ; a paz da Igreja, a paz das nações, a paz das famílias nos 

lares, a paz das consciências nas almas. Falta a Paz porque falta a Fé, falta a penitência, falta a oração 

pública, colectiva. 

          “Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra” disse Nossa 

senhora a 13 de Maio de 1917. É um apelo ao mundo, a todas as almas, a todos os homens, crentes e 

descrentes, porque a Fé é um dom de Deus e pedindo-o se alcança: “Pedi e recebereis”. Não tendes Fé, 

pedi-a a Deus e Ele vo-la concederá, porque também vós os que não tendes Fé tendes uma alma que 

precisais salvar para que não seja eternamente desgraçada. (O Meu Caminho, 398) 

          - É a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha 

         A irmã Lúcia dizia: “Deus não castiga o homem. É o próprio homem que com os seus 

desregramentos provoca os castigos.” 

         Deus tudo criou com perfeição e tudo confiou ao homem como senhor de tudo. Mas o ódio e a 

ambição, tomando posse do coração do homem, reduzem-no à pior escravidão, afastando-o de Deus e o 

homem sem Deus é capaz de todas as atrocidades e aberrações. Então como a mãe que, embora com o 

coração a sangrar, apresenta ao cirurgião o filho estremecido, para que lhe aplique o bisturi salvador mas 

doloroso, assim Deus no Seu Amor infinito pela Humanidade, quando a vê correr perigo e incapaz de ouvir 

a Sua voz, visita-a com a Graça do sofrimento, para que reconsidere o seu caminho e se abra de novo ao 

amor, pois a causa de todo o mal no mundo é o pecado. 

ORAÇÃO DE LÚCIA: 

“Espiritualmente unida ao Vigário de Cristo na terra, quero tornar-me Hóstia imolada no altar do 

sacrifício em união com a vítima do Calvário oferecida ao Pai em acto de reparação, de adoração e de 

súplica pela Igreja minha Mãe, pelos membros do Seu Corpo Místico para que eles vivam a vida de Cristo, 

unidos na mesma Fé, na mesma Esperança e na mesma Caridade”. (O Meu Caminho, 224) 
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PAPA SÃO JOÃO PAULO II 
(1978-2005) 

 

 
 
 

Artigo da revista alemã Stimme des Glaubens, nº 10/81, 20 de Maio de 1981: 
Quando o Papa João Paulo II esteve em Fulda, foram-lhe colocadas várias perguntas por um pequeno 

grupo: sobre o terceiro segredo de Fátima, sobre comungar na mão, sobre o futuro imediato, etc. Um dos 

participantes registou o sucedido com base na sua memória. Nome e autenticação estão disponíveis na 

redacção. Segue-se um excerto desse registo. 
Pergunta: «E o que se passa com o terceiro segredo de Fátima? Não deveria ter já sido 

publicado em 1960?» 
Resposta do Santo Padre: «Por causa da gravidade do seu conteúdo, os meus antecessores na 

cadeira de Pedro optaram por uma redacção diplomática, de forma a não encorajar o poder mundial do 

comunismo a tomar certas atitudes. Para além disso, deveria ser suficiente para todos os cristãos saberem 

isto: se estiver escrito que os oceanos inundarão totalmente várias áreas da terra e que, de um momento 

para o outro, pessoas morrerão, milhões delas, então de certeza que não se ansiará mais pela publicação 

deste segredo. Muitos só querem saber por curiosidade e por um gosto pelo sensacionalismo, mas 

esquecem-se que o conhecimento também significa responsabilidade. Assim apenas se esforçam por 

satisfazer a sua curiosidade. Isso é perigoso, ainda para mais se, simultaneamente, não estiverem 

dispostos a fazer nada, porque dizem que não se pode fazer nada contra o mal». Nesse momento, o Papa 

pegou num Terço e disse: «É este o remédio contra o mal. Rezai, rezai e não perguntem mais nada. 

Confiai tudo o resto à Mãe de Deus». 

 
Ao Padre Gobbi. Fulda. 314, 8 de Setembro de 1985 

“Tudo o que o meu Papa disse neste lugar corresponde à verdade.” 

Fulda, 8 de Setembro de 1985 (ao Pe. Gobbi) 

 “O que é que ofusca hoje a beleza e o esplendor da Igreja? É o fumo dos erros que Satanás fez 

entrar nela; estes são cada vez mais difundidos, levando muitíssimas almas à perda da fé. A causa desta tão 

vasta difusão dos erros e dasta grande apostasia são os Pastores infiéis. Estes fazem silêncio quando devem 

falar com coragem para condenar o erro e defender a verdade. Não intervêem quando devem desmascarar 

os lobos vorazes que se introduziram no rebanho de Cristo, vestidos de cordeiros. São cães mudos que 

deixam devoar o seu rebanho. 

Vós, ao contrário, deveis falar com força e coragem para condenar o erro e difundir só a verdade. 

Chegou a hora do vosso testemunho público e corajoso. 

O que é que torna vã a vossa força e vos detém amedrontados perante o grande ataque do meu 

adversário?” 

 

O Pe. Malachi Martin, secretário do Cardeal Bea (leu o Segredo com o Papa João XXIII), disse que 

o Segredo tinha que ver com a Apostasia e a perda de fé na Igreja, e que esta viria de cima. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-q3ugqtjih88/WFXdjBk-66I/AAAAAAAAAKA/4RMSnlUMKS4onMxCPx5VuWM-p0xOEq7CACLcB/s1600/1303050762964.jpg
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2Ts 2 II. A VINDA DO SENHOR (2,1-3,5) 

Vinda do Senhor e seus sinais (Mt 24; Mc 13; Lc 21) -  

Antes deve vir a apostasia (separação/deserção da fé) e manifestar-se o homem da iniquidade, o 

filho da perdição, 4o adversário (a apostasia será causada por uma personagem que apresenta 3 nomes e se 

mostra como o grande inimigo de Deus. É o ímpio por antonomásia: homem da impiedade e do pecado 

destinado à perdição. Em Daniel e 1 e 2Jo. tem o nome de Anticristo, um ser pessoal que se manifestará no 

fim dos tempos, exercendo contra os fiéis um poder perseguidor e sedutor, para a grande provação, à qual 

porá termo a Vinda do Senhor. A sua actividade secreta resultará na apostasia uma vez que o obstáculo seja 

afastado, o ímpio agirá livremente), aquele que se ergue contra tudo o que se chama Deus ou é objecto de 

culto… 9A vinda do iníquo dá-se por obra de Satanás, com toda a espécie de milagres, sinais e prodígios 

enganadores, 10com todo o tipo de seduções de injustiça para os que se perdem, porque não acolheram o 

amor da verdade para serem salvos. 11Por isso, Deus manda-lhes uma força que leva ao erro para que 

acreditem na mentira, 12e sejam condenados todos os que não acreditaram na verdade mas sentiram 

prazer na injustiça. 13Nós, porém, devemos dar continuamente graças a Deus por vós, irmãos amados do 

Senhor, pois Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação na santificação do Espírito e na fé da 

verdade.  

 

333. Dongo (Itália), 6.9.1986 

“Dado que esta humanidade não acolheu o meu repetido convite à conversão, ao arrependimento e 

ao retorno a Deus, está para se abater sobre ela o maior castigo que a história humana jamais conheceu. 

É um castigo muito maior que o dilúvio. Cairá fogo do Céu e a grande parte da humanidade 

será destruída. 

(RECORDO Mateus 24 O dia do Filho do Homem (Mt 24, 26-30): 

  

“ 26Como sucedeu nos dias de Noé, assim sucederá também nos dias do Filho do Homem: 
27comiam, bebiam, os homens casavam-se e as mulheres eram dadas em casamento, até ao dia em que Noé 

entrou na Arca e veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. 28O mesmo sucedeu nos dias de Lot: comiam, 

bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam; 29mas, no dia em que Lot saiu de Sodoma, Deus fez 

cair do céu uma chuva de fogo e enxofre, que os matou a todos. 30Assim será no dia em que o Filho do 

Homem se revelar.” 

 

A Igreja de Jesus está cheia de chagas pelo contágio maléfico da infidelidade e da apostasia. 

Aparentemente tudo está tranquilo e parece que tudo corre bem, mas ela é invadida por uma falta de fé 

cada vez maior, que difunde por toda a parte a grande apostasia. 

Muitos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis já não crêem mais, já perderam a verdadeira fé em 

Jesus e no seu Evangelho. 

Por isso a Igreja deve ser purificada com a perseguição e o sangue. 

Na Igreja entrou também a desunião, divisão, luta e antagonismo. 

As forças do ateísmo e da maçonaria infiltradas no seu interior conseguiram romper a sua 

unidade interior e obscurecer o esplendor da sua santidade.» 

Como disse a Mãe em La Sallete (1846): “cardeais se opõem a cardeais, bispos a bispos, 

sacerdotes a sacerdotes e o rebanho de Cristo é dilacerado pelos lobos vorazes que se introduziram 

disfarçados de inofensivos e mansos cordeiros. Entre estes alguns ocupam cargos de grande 

responsabilidade; satanás consegui entrar por meio deles e agir no próprio vértice (cume) da Igreja.” 
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 As Revelações ao Pe. Régis, na Bahia, Brasil, são acompanhadas pelo seu confessor e o seu bispo. 

Começaram em 1987. Ao Pedro Régis a Mãe do Céu disse: 

2.947 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, dada em Angüera/BA, ao Pedro Régis, transmitida 

em 25/01/2008  

Queridos filhos, Por causa dos maus pastores, se negarão grandes dogmas da fé e os fiéis se 

tornarão frios e cheios de dúvidas. A Igreja será atormentada por grandes tempestades e poucos 

permanecerão firmes na fé.  

2.949 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Angüera/BA, transmitida em 29/01/2008  

Queridos filhos, dias virão em que muitos dos que fazem parte da Hierarquia se curvarão diante das 

falsas ideologias e abraçarão falsas doutrinas.  

 

2.951 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Angüera/BA, transmitida em 02/02/2008 

Queridos filhos, um reino se dividirá e outro reino surgirá e causará grande confusão. Um rei será 

tirado de seu trono e o Povo de Deus perderá. 

 

2.959 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Angüera/BA, transmitida em 21/02/2008  

Queridos filhos, com o objetivo de enfraquecer a Igreja do Meu Jesus, o opositor convocará os líderes 

das falsas religiões e muitos falsos pastores. Juntos farão de tudo para destruir o Sagrado e 

conseguirão muitos dos seus objetivos, mas a Vitória Final será do Senhor.  

 

2.968 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Nova Luzitânia/SP, transmitida em 11/03/2008  

Os homens de barba grande agirão contra os cristãos. As paredes do palácio estarão manchadas de 

sangue. Eis que virão dias de grandes dores para os Meus pobres filhos.  
 

2.976 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Angüera/BA, transmitida em 25/03/2008  

Queridos filhos, as Leis Sagradas serão enfraquecidas e poucos terão respeito pelo Sagrado. Os 

clérigos da Santa Igreja se afastarão da verdade e grande número abraçarão falsas doutrinas. 

Haverá grande confusão espiritual na Casa de Deus.  

 

3.017 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Angüera/BA, transmitida em 29/06/2008  

Uma grande apostasia levará muitos dos Meus pobres filhos a se afastarem de Deus. Tende cuidado. 

Os que não andam na verdade da Igreja se perderão na confusão das falsas religiões.  
 

3.101 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Angüera/BA, transmitida em 30/12/2008  

Queridos filhos, Muitos fiéis se afastarão da Igreja por medo e em muitas lugares a Igreja estará em 

um grande vazio. Por longos anos os homens estarão afastados da verdade, mas um Milagre do 

Senhor despertará em seus corações o desejo de servir unicamente ao Senhor. Deus permitirá e todos 

os homens verão seus erros e arrependidos voltarão a servir ao Único e Verdadeiro Senhor. 

  

CISMA - 3.014 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Angüera/BA, transmitida em 

24/06/2008  

Uma chaga se abrirá no coração da Igreja por causa do Grande Cisma. A acção do demónio levará 

muitos consagrados a se afastarem da verdade. Rezai pela Igreja.  
 

2.940- Mensagem da Rainha da Paz 08/01/2008- Angüera/BA 
Queridos filhos, quando o trono cair e já não for possível a permanência do rei, haverá grande desprezo aos 

dogmas e poucos permanecerão firmes na fé. 

 

 

Frei Jozo Zovko ofm, pároco de Medjugorje na altura das primeiras aparições em 1981 relata 

no livro “Mensagens da Rainha da Paz em Medjugorje”:   

https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/2947
https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/2947
https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/2949
https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/2951
https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/2951
https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/2959
https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/2968
https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/2976
https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/3017
https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/3101
https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/3014
https://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/3014
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“O Coração de Maria é uma “Arca de Noé” criada por Deus para cada um de nós. O Coração 

Imaculado deu Corpo ao Verbo de Deus, Jesus Cristo. Aquele coração tornou-se o primeiro 

tabernáculo da Terra; é pleno de Graça, o primeiro santuário, a primeira catedral, a Igreja.  

A consagração ao Coração Imaculado quer dizer aceitar corajosamente a permanência 

naquele santuário, ser devoto da Mãe e assim crescer, como Jesus, na graça e em sabedoria.” 

 

Regressamos ao livro Azul: 

Ilinois (EUA), 13 de Outubro de 1994  

530. Os meus tempos chegaram 

 

“Dizei a todos que entrem na arca do meu Coração Imaculado, para serem protegidos e salvos 

por Mim.” 

 

 

REVELAÇÕES DE NOSSA SENHORA EM AKITA 

(Japão, 1973), - aprovadas  pela Congregação da 

Doutrina da Fé em 1988 

 

 

Akita é uma cidade situada no noroeste do Japão.  

Os acontecimentos deram-se no pequeno convento das 

Irmãs do Instituto das Servas da Eucaristia. O instrumento que a 

Virgem Santíssima escolheu para transmitir Sua mensagem ao mundo, foi a Irmã Agnes Sasagawa 

Katsuko. Ela, por ocasião destes acontecimentos, estava completamente surda. 

É a imagem esculpida em madeira da mãe de todos os Povos, que se revelou em Amsterdão, que 

lacrimejou 101 vezes e transmitiu as suas mensagens sob a forma de locução interior. 

 No dia 6 de Julho, uma chaga (igual à da irmã) apareceu na mão direita da imagem de madeira e o 

sangue começou a escorrer. No dia 26 de Julho, o sangue brotou da estátua (de Maria) e as dores da Irmã 

aumentaram, tornando-se quase insuportáveis.  

No dia 27 de Julho, um anjo disse à irmã:  

" As tuas dores terminarão hoje. O derramamento de sangue de MARIA (na imagem) é para obter 

a vossa conversão; para implorar a paz; para reparar as ingratidões e injúrias feitas a DEUS. Reza em 

reparação por todos os homens."  

Segunda Mensagem (3 agosto de 1973)  
  

Muitos homens neste mundo ofendem o Senhor. Eu desejo almas para consolá-lo, para aliviar a 

ira do Divino Pai. Eu desejo, com meu Filho, almas que reparem através de seu sofrimento e sua 

pobreza pelos pecadores e ingratos. De modo a que o mundo possa conhecer Sua ira, o Pai Celeste está-

se preparando para infligir um grande castigo para toda a humanidade. Com meu Filho eu tenho 

interferido tantas vezes para aplacar a ira do Pai.  

 Eu tenho evitado a vinda de calamidades oferecendo ao Pai Santo os sofrimentos de meu Filho 

na Cruz, Seu Precioso Sangue, e almas amadas que O consolem formando uma corte de almas vítimas. 

Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem aliviar a ira do Pai.  
 

Vejamos a similitude destas mensagens com n. 333. ao Pe. Gobbi a 6 de Setembro de 1986: 

«Sou a vossa Mãe muito dolorosa. 

- Dado que esta humanidade não acolheu o meu repetido convite à conversão, ao arrependimento, 

ao retorno a Deus, está para se abater sobre ela o maior castigo que a história humana jamais conheceu. 

É um castigo muito maior que o do dilúvio. Cairá fogo do céu e grande parte da humanidade 

será destruída. 

- A Igreja de Jesus está cheia de chagas, pelo contágio maléfico da infidelidade e da apostasia. 

À esquerda D. João Ito, que aprovou 

as manifestações; pegando a imagem, 

Pe. Gobbi 
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Aparentemente tudo está tranquilo e parece que tudo corre bem. Mas na realidade, ela é invadida 

por uma falta de fé cada vez maior, que difunde por toda a parte a grande apostasia. 

Muitos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis já não crêem mais, já perderam a verdadeira fé em 

Jesus e no seu Evangelho.Por isso, a Igreja deve ser purificada com a perseguição e o sangue. 

- Na Igreja entrou também a desunião, a divisão, a luta, o antagonismo. 

As forças do ateísmo e da maçonaria, infiltradas no seu interior, conseguiram romper a sua 

unidade interior e obscurecer o esplendor da sua santidade. 

Estes são os tempos, preditos por Mim (em Akita), em que cardeais se opõem a cardeais, bispos a 

bispos, sacerdotes a sacerdotes e o rebanho de Cristo é dilacerado pelos lobos vorazes que se 

introduziram disfarçados de inofensivos e mansos cordeiros. 

Entre estes, há também alguns que ocupam lugares de grande responsabilidade; satanás conseguiu 

entrar por meio deles, e agir no próprio vértice da Igreja. 

Bispos e sacerdotes da santa Igreja de Deus, como é grande hoje a vossa responsabilidade! O 

Senhor está para vos pedir contas de como administrastes a sua vinha. Arrependei-vos, pedi perdão, reparai 

e, sobretudo, voltai a ser fiéis à tarefa que vos foi confiada. 

- O pecado é cada vez mais cometido, já não é reconhecido como um mal, é procurado, querido 

conscientemente c já não é mais confessado. A impureza e a falta de pudor cobrem as casas construídas 

pela vossa rebelião. É por isso que o meu Coração sangra, pela obstinada incredulidade e pela dureza dos 

vossos corações.». 

 

                TERCEIRA MENSAGEM (DIA 13 OUTUBRO DE 1973)  

”E se os homens não se arrependerem e melhorarem, o Pai 

irá infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Será uma 

punição maior do que o dilúvio, tal como nunca se viu antes. 

Fogo irá cair do céu e vai eliminar uma grande parte da 

humanidade; os bons assim como os maus, sem poupar nem 

sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados 

que irão invejar os mortos.  

AS ÚNICAS ARMAS QUE IRÃO RESTAR SERÃO O ROSÁRIO E O SINAL 

DEIXADO PELO MEU FILHO. RECITEM TODOS OS   DIAS AS ORAÇÕES DO 

ROSÁRIO.  

Com o Rosário, rezem pelo Papa, os bispos e os sacerdotes.  

A OBRA DO MALIGNO VAI INFILTRAR-SE ATÉ MESMO DENTRO DA IGREJA DE TAL MODO 

QUE SE VERÃO CARDEAIS OPONDO-SE A CARDEAIS E BISPOS CONTRA BISPOS. (repete a 2ª 

mensagem de Garabandal) 

Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos pelos seus 

confrades... igrejas e altares saqueados. A Igreja ficará cheia daqueles que aceitam 

compromissos, e o demónio vai pressionar muitos sacerdotes e almas consagradas a 

deixarem o serviço do Senhor.  

O demónio vai ser especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. O 

pensamento da perda de tantas almas é a causa de minha tristeza.  

SE OS PECADOS AUMENTAREM EM NÚMERO E GRAVIDADE, NÃO HAVERÁ MAIS PERDÃO 

PARA ELES. 

Reza muito o Santo Terço. Eu sozinha ainda sou capaz de vos salvar das 

calamidades que se aproximam. Aqueles que colocarem a sua confiança em mim serão 

salvos.”  
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Em Junho de 1988 na Cidade do Vaticano, o Cardeal Joseph Ratzinger, Prefeito da Congregação para 

a Doutrina da Fé, proferiu julgamento definitivo sobre os eventos e mensagens de Akita como confiáveis e 

dignos de fé.  

A mensagem de Nossa Senhora revelada em Akita no Japão em 1973 a toda humanidade é forte 

(repete as Mensagens de La Sallette, Escorial, Garabandal e Fátima), porém, vem mais uma vez  

recordar e atualizar o que Nosso Senhor nos diz no Evangelho:        "SE NÃO VOS CONVERTERDES, 

PERECEREIS TODOS DO MESMO MODO." (Lc. 13,5)  
Recordemos o episódio de Jonas em Nínive: a cidade converteu-se e não houve castigo, ao contrário 

de Sodoma e Gomorra, que estavam impestadas de sodomia. 

 

Não nos esqueçamos, porém, de que a Virgem Santíssima promete especial protecção para os que 

confiarem na Sua poderosa intercessão, como nos garantiu em Fátima (Portugal, 1917): "POR FIM, O 

MEU IMACULADO CORAÇÃO TRIUNFARÁ"! 
  

No documentário: “O TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA- M et le 3ème  secret”, do francês Pierre 

Barnerias é entrevistada a mística Vassula Ryden. Ela revela que esteve presente no Encontro Mariano 

Internacional de 1992 e que falou com o bispo D. João Ito (de Akita) a 26 de Novembro. O Prelado revelou 

que foi a Roma entregar as Mensagens de Akita na Congregação da Doutina da Fé. O Cardeal Ratzinger 

prometeu lê-las, pensando o bispo que o cardeal iria abrir um inquérito e uma comissão para averiguar da 

veracidade destes acontecimentos no Japão. 

O Cardeal Ratzinger, (futuro Papa Bento XVI) diz não ser preciso nenhuma averiguação pois 

assegurou a D. Ito: “ESTAS MENSAGENS SÃO O TERCEIRO  SEGREDO DE FÁTIMA!” 
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5. OUTRAS REVELAÇÕES MARIANAS 

 

O ESCAPULÁRIO DE NOSSA SENHORA DO CARMO  

  

1. SIGNIFICADO — parte do vestuário monástico que cai sobre as costas e o peito (na 

foto);  

  

2. ORIGEM E HISTÓRIA 

 

     A norte da Terra Santa há uma cordilheira que se estende por 60 km. Chama-se Carmo (vinha) ou 

Carmelo (vinha do Senhor). 800 anos antes de Cristo viveram ali os profetas Elias e Eliseu, defensores do 

monoteísmo (a existência de um só Deus). 

No séc. XIII d.C. ali se encontravam alguns eremitas, tendo por modelo o Profeta Elias. Em 1153 

Bertolo construiu uma capela junto à gruta do Profeta Elias, onde alguns devotos a ele se juntaram. Em 

1209 Stº Alberto, Patriarca de Jerusalém, deu-lhes uma norma, moldada pelas regras de Stº Agostinho. 

Entre 1226 e 1229 os sarracenos invadiram o território. Foram massacrados muitos monges. Os que 

puderam fugiram para a Europa, espalhando-se assim pelo mundo. 

Em 1245 celebrou-se o 1º Capítulo Geral fora da Palestina, sendo eleito Superior S. Simão Stock, que 

governou a ordem de 1245 a 1265. No dia 16 de Julho de 1251 Nossa Senhora apareceu este santo 

carmelita inglê em Cambridge, e entregou-lhe o miraculoso Escapulário do Carmo.  
    Ao ser o Superior Geral da Ordem, ele encontrava-se numa situação aflitiva, pois sua Ordem 

passava por dificuldades muito sérias, sendo desprezada, perseguida e até ameaçada de extinção. Homem 

de uma fé viva, São Simão não cessava de implorar socorro à Santíssima Virgem, e pedia também um sinal 

sensível de que seria atendido. Comovida pelas súplicas angustiantes deste seu fervoroso filho, Nossa 

Senhora trouxe-lhe do Céu o santo Escapulário e dirigiu-lhe estas palavras: 

      “Recebe, filho querido, o Escapulário de tua Ordem, sinal de minha 

confraternidade, privilégio para ti e para todos os Carmelitas. Todos os que 

morrerem revestidos deste Escapulário não padecerão o fogo do inferno. É um sinal 

de salvação, refúgio nos perigos, aliança de paz e pacto para sempre”. 

     A partir dessa misericordiosa intervenção da Mãe de Deus, a Ordem 

carmelita refloresceu em todo o mundo! E o Escapulário passou a percorrer a sua 

milagrosa trajectória, como sinal de aliança de Nossa Senhora com os Carmelitas e 

com toda a humanidade. Setenta anos mais tarde, em 1321, Nossa Senhora apareceu 

ao Papa João XXII e fez-lhe nova promessa, considerada como complemento da 

primeira: 

 “Eu, como terna Mãe dos Carmelitas, descerei ao purgatório no primeiro sábado depois de sua morte e 

os livrarei e conduzirei ao Monte Santo da vida eterna.” 
         Para que todos pudessem usufruir das graças inerentes ao Escapulário, Pio X (16/12/1910), concedeu 

que uma vez imposto pudesse ser substituído por uma medalha que tivesse de um lado uma imagem de 

Nossa Senhora sobre qualquer invocação (Carmo, Dores, Conceição, Fátima, Coração Imaculado...) e do 

outro lado a imagem do Sagrado Coração de Jesus benzida com simples sinal da cruz, com intenção de 

substituir o escapulário. 

         A 28/1/1964 Paulo VI concedeu que todos os sacerdotes pudessem impôr o Escapulário e substitui-lo 

pela respectiva medalha, pois até aí era privilégio dos padres carmelitas e de outros sacerdotes que o 

pedissem à Santa Sé. 

         O Escapulário do Carmo é uma dádiva misericordiosa de   Maria obtida pelo Seu Filho Jesus! O 

Escapulário, o terço e a devoção ao Coração Imaculado de Maria fazem parte de mensagem de Fátima. A 

13 de Outubro de 1917 Nossa Senhora do Carmo apareceu também em Fátima com o Menino Jesus, depois 

de terem aparecido S. José, Nª Srª das Dores e Jesus carregando a cruz: 

      “…e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo.” 

     Na última aparição de Lurdes a 16 de Julho de 1858 apareceu a Senhora “mais bela que nunca” no 

dizer de Bernardette. Em Garabandal, (Espanha 1961-65) Nossa Senhora apresentou-se como “a Virgem do 

Monte Carmelo”. 
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      É um sinal da Maternidade Divina de Maria. Representa o compromisso de seguir Jesus como Maria o 

fez. Não é um amuleto ou sinal de protecção mágica; uma garantia automática de salvação; uma dispensa 

de viver as exigências da vida cristã.  
 

     3. GRAÇAS  

1ª) especial protecção de Nossa Senhora durante a vida e ser livre do fogo do inferno: 

2ª) morte na graça de Deus, isto é, a salvação.  
 

    4. CONDIÇÕES 

A) Para a 1ª graça (ser livre do fogo do Inferno, a mais importante de todas): ter recebido este Escapulário 

imposto pelo Sacerdote e trazê-lo, ou a medalha que o substitui. Morrer com ele ou com a medalha, o que 

significa que se saiu deste mundo em estado de graça santificante. É UM SÍMBOLO E UM SINAL DE 

POSSE E CONSAGRAÇÃO A MARIA, como fazem os religiosos do Carmo. 

B) Para a 2ª graça (isto é, o privilégio sabatino: ser liberto do Purgatório no primeiro sábado, depois da 

morte, se para lá se foi): cumprir os Mandamentos da Lei de Deus e rezar o pequeno Ofício de Nossa 

Senhora ou o terço todos os dias. 

  

5. QUEM O PODE RECEBER?  

     Todos os Católicos que o peçam podem receber, imposto por um Sacerdote. O Escapulário, uma vez 

benzido, precisa de nova bênção quando se substitui por outro; assim como a medalha.  

     O valor do Escapulário está no tecido de lã com a bênção própria e não nas imagens que costuma ter. 

Pode ser lavado, podem-se mudar os cordões, pode ser revestido de plástico para não sujar, etc. Devemos 

andar sempre com ele ou com a medalha, e sobretudo, tê-lo à hora da morte. Quem o recebeu e deixou de 

trazê-lo consigo, basta que comece de novo a usá-lo, ou à medalha, sem precisar de nova imposição.  

     Certamente que o Escapulário não dispensa dos Sacramentos, que são os meios instituídos por Nosso 

Senhor como via normal para nos santificar, nem dispensa das práticas das virtudes, não coloca no Céu as 

almas em pecado mortal, mas ajuda a bem receber os Sacramentos e à conversão da alma e a perseverar no 

bem.  

Ajuda a sair do estado de pecado mortal, onde houver um mínimo de boa vontade. O Escapulário do 

Carmo é um dom misericordioso do Céu, obtido por intercessão da Mãe da Misericórdia, já que os justos e 

os pecadores custaram o Sangue de Jesus e as Lágrimas e Dores de Maria Santíssima. Usaram-no os Papas 

Leão XIII, Pio X, S. João Paulo II, Paulo VI, S. João Bosco, Pe. Cruz, S. João Maria Vianney (Cura 

D’Ars), S. Domingos Sávio, Stª Bernardette, Stº Afonso de Ligório… 

 

5. ESPIRITUALIDADE 

 

      “No sinal do Escapulário evidencia-se uma síntese eficaz da espiritualidade mariana, que alimenta a 

devoção dos crentes tornando-os sensíveis à presença amorosa da Virgem Mãe na sua vida. O Escapulário 

é essencialmente um hábito (uma veste). São duas as verdades recordadas no sinal do Escapulário: 

     - A protecção contínua da Virgem Santíssima ao longo da vida e no momento da passagem para a 

plenitude da glória eterna; 

     - A consciência de que a devoção a Ela não se pode limitar a orações e favores em sua honra, em 

algumas circunstâncias, mas deve constituir um “hábito”, isto é, um ponto de referência permanente no seu 

comportamento cristão, tecido de oração e vida interior, mediante a prática frequente dos sacramentos e o 

exercício concreto das obras de misericórdia espiritual e corporal.” (S. João Paulo II, 25 de Março de 2001) 
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NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO (EQUADOR) 

 

O nosso tempo está marcado pela imoralidade, pela 

perversão, as heresias, a ideologia do género, as ameaças às crianças 

e famílias e Nossa Senhora disse que tudo isso iria acontecer há 4000 

anos atrás. Explicou também que tudo isso está acontecendo e como 

vai terminar. 

Esta é das aparições mais desconhecidas e proféticas, 

aprovadas pela Igreja e são para o século XX. A vidente foi a Madre 

Mariana de Jesus Torres, religiosa concepcionista espanhola, que 

teve 7 aparições de Nossa Senhora, de 1588 a 1634, no Quito.  

 

-Ataque à infância: “a partir da segunda metade do séc. XX 

haverá uma total corrupção dos costumes, pois Satanás reinará quase 

completamente; seu objectivo é destruir a infância a fim de manter 

com isto a corrupção geral. Ai das crianças dessa época!”  

O mal entrará nos lares pelos meios de comunicação e 

revela o verdadeiro objectivo do demónio: “O demónio usará a 

subtileza para entrar nos ambientes domésticos que perderão as 

crianças. Nesse tempo mal se encontrará a inocência infantil; assim se 

perderão as vocações para o sacerdócio e será uma verdadeira calamidade.” 

- A imoralidade e a impureza que cobrem o mundo: 

“A atmosfera será saturada do espírito de impureza que, à maneira de um mar imundo correrá 

pelas ruas, praças e lugares públicos com uma liberdade assombrosa. Quase não haverá almas virgens no 

mundo. A virgindade será o pára-raios da ira divina. Sem virgindade, seria preciso par purificar estas terras, 

que chovesse fogo do céu. O invejoso e pestífero demónio tentará na sua maliciosa soberba introduzir-se 

nos jardins fechados da clausura religiosa para fazer murchar esta formosa e delicada flor. Mas haverá 

almas incautas que se entregarão às suas garras e, outras, voltando para o mundo, serão os instrumentos do 

diabo para perder a s almas.” 

 

- O ataque ao matrimónio: “Quanto ao sacramento do matrimónio, que simboliza a união de 

Cristo com a Igreja, será atacado e profanado em toda a extensão da palavra. A maçonaria, que então 

reinará imporá leis iníquas com o objectivo de extinguir esse sacramento, facilitando a todos o viverem 

mal, propagando-se a geração de filhos malnascidos, sem a bênção da Igreja. Irá decaindo rapidamente o 

espírito cristão, apagar-se-á a luz preciosa da fé até chegar a uma quase total e geral corrupção de 

costumes. Acrescidos ainda os efeitos da educação laica, isto será motivo para escassearem as vocações 

sacerdotais e religiosas.” 

 

- Sacramento da Ordem: “O sagrado sacramento da ordem sacerdotal será ridicularizado, 

oprimido e desprezado, porque neste sacramento se oprime e conspurca a Igreja de Deus, e a Deus mesmo, 

representado em seus sacerdotes. O demónio procurará perseguir os ministros do Senhor de todos os 

modos, e trabalhará com cruel e subtil astúcia para desviá-los do espírito de sua vocação, corrompendo a 

muitos deles. Estes, que assim escandalizarão o povo cristão, farão recair sobre todos os sacerdotes o ódio 

dos maus cristãos e dos inimigos da Igreja católica apostólica romana. Com este aparente triunfo de 

Satanás, atrairão sofrimentos enormes aos bons pastores da Igreja, e à excelente maioria de bons sacerdotes 

e ao Pastor supremo e Vigário de Cristo na terra, que, prisioneiro no Vaticano, derramará secretas e 

amargas lágrimas na presença de seu Deus e Senhor, pedindo luz, santidade e perfeição para todo o clero 

do universo, do qual é rei e pai.” 

- Unção dos doentes abandonada: ““Muitas pessoas morrerão sem recebê-lo — seja por 

descuido das famílias, seja por um mal entendido afecto para com seus enfermos, outros também por irem 

contra o espírito da Igreja Católica, impelidos pelo maldito demónio —, privando as almas de inumeráveis 

graças, consolos e força, para darem o grande salto do tempo à eternidade”. 
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A crise no clero 
«No clero secular haverá, nessa época, muito que desejar, porque os sacerdotes se descuidarão do 

seu sagrado dever. Perdendo a bússola divina, desviar-se-ão do caminho traçado por Deus para o ministério 

sacerdotal e apegar-se-ão ao dinheiro, em cuja obtenção porão demasiado empenho.  

E como esta Igreja padecerá nessa ocasião a noite escura da falta de um prelado e pai, que vele 

com amor paterno, com suavidade, fortaleza, tino e prudência, muitos sacerdotes perderão seu espírito, 

pondo em grande perigo suas almas.  

Em sua mão será posta a balança do santuário.  

Ora com instância, clama sem cansar-te e chora com lágrimas amargas no segredo de teu coração, 

pedindo a nosso Pai celeste que, por amor ao coração eucarístico de meu santíssimo Filho, pelo 

preciosíssimo sangue vertido com tanta generosidade e pelas profundas amarguras e dores de sua acerba 

paixão e morte, ele se compadeça de seus ministros e ponha termo quanto antes a tempos tão nefastos, 

enviando a esta Igreja o prelado que deverá restaurar o espírito de seus sacerdotes.  

A esse filho meu muito querido, amamos meu Filho santíssimo e eu com amor de predilecção, 

pois o dotaremos de uma capacidade rara, de humildade de coração, de docilidade às divinas inspirações, 

de fortaleza para defender os direitos da Igreja e de um coração terno e compassivo, para que, qual outro 

Cristo, assista o grande e o pequeno, sem desprezar ao mais desafortunado que lhe peça luz e conselho em 

suas dúvidas e amarguras. E para que, com suavidade divina, guie as almas consagradas ao serviço de Deus 

nos claustros, sem tornar-lhes pesado o jugo do Senhor, que disse: “Meu jugo é suave e meu peso é leve”.  

Em sua mão será posta a balança do santuário para que tudo se faça com peso e medida e Deus 

seja glorificado.  

Para evitar que venha logo este prelado e pai, concorrerá a tibieza de todas as almas consagradas a 

Deus, no estado sacerdotal e religioso. Esta, aliás, será a causa de o maldito Satanás apoderar-se destas 

terras, onde ele tudo obterá por meio de gente estrangeira e sem fé, tão numerosa que, como uma nuvem 

negra, toldará o límpido céu da então República consagrada ao sacratíssimo Coração de meu divino Filho.  

Com essa gente entrarão todos os vícios, que atrairão, por sua vez, toda sorte de castigos, como a 

peste, a fome, disputas internas e com outras nações e a apostasía, causa da perdição de um considerável 

número de almas, almas tão caras a Jesus Cristo e a mim.  

Para dissipar esta nuvem negra, que impede a Igreja de gozar o claro dia da liberdade, haverá uma 

guerra formidável e espantosa, na qual correrá sangue de nacionais e de estrangeiros, de sacerdotes 

seculares e regulares e também de religiosas. Esta noite será horrorosíssima, porque, humanamente, o mal 

parecerá triunfante.  

Será chegada, então, a minha hora em que EU, de forma maravilhosa, DESTRONAREI O 

SOBERBO E MALDITO SATANÁS, CALCANDO-O DEBAIXO DOS MEUS PÉS E 

ACORRENTANDO-O NO ABISMO INFERNAL. Assim a Igreja e a Pátria estarão, por fim, livres de sua 

cruel tirania.» 

 

- Violação da Eucaristia: “Haverá muitos e enormes sacrilégios, públicos e ocultos, de 

profanação à Sagrada Eucaristia. Muitas vezes nessa época, os inimigos de Jesus Cristo, instigados pelo 

demónio, roubarão nas cidades as hóstias consagradas, com o único fim de profanar as eucarísticas 

espécies. Meu Filho Santíssimo se verá lançado ao chão e pisado por pés imundos” 

 

- Luxo e luxúria: “Nesses infelizes tempos haverá um luxo desenfreado que por ser laço de 

pecado conquistará inúmeras almas frívolas e as perderá. Nesses tempos lastimáveis haverá uma luxúria 

desencadeada que arrastará as pessoas ao pecado; quase não se encontrará a inocência nas crianças nem 

modéstia e pudor nas mulheres.” 

 

- Heresias: “Várias heresias se propagarão e com o domínio delas se apagará nas almas a luz 

preciosa da fé pela quase total corrupção dos costumes. Nesse período haverá grandes calamidades físicas e 

morais, públicas e privadas. O pequeno número de almas que conservará oculto o tesouro da fé e das 

virtudes sofrerá um cruel, indizível e prolongado martírio. Muitas delas descerão ao túmulo pela violência 

do sofrimento e serão contadas como mártires que se sacrificaram pela Igreja e pela Pátria. Para a 

libertação da escravidão destas heresias, aqueles a quem o amor misericordioso de meu Filho santíssimo 

destinará para esta restauração, necessitarão de grande força de vontade, constância, valor e muita 
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confiança em Deus. Para por à prova esta fé e confiança dos justos, haverá ocasiões em que tudo parecerá 

perdido e paralisado. Será, então, o feliz princípio da restauração completa.” 

 

- Tempo de pouca fé e desesperança: “Restarão as comunidades religiosas para sustentar a Igreja 

e trabalhar com valoroso e desinteressado empenho na salvação das almas, porque, nesse período, a 

observância da regra resplandecerá nas comunidades, haverá santos ministros do altar, almas ocultas e 

belas, nas quais meu Filho Santíssimo e eu nos deleitaremos, considerando as excelentes flores e frutos da 

santidade heróica. Contra eles, a impiedade fará dura guerra, cumulando-os de difamações, calúnias e 

vexações, para impedir-lhes o cumprimento do seu ministério. Mas esses santos ministros, como firmes 

colunas, permanecerão inabaláveis. Eles enfrentarão tudo com espírito de humildade e sacrifício com que 

serão revestidos em virtude dos méritos infinitos de meu Filho Santíssimo, que os ama como as fibras mais 

delicadas de Seu santíssimo e terníssimo coração”. 

- A PERDA DO CÉU: “Se todos os mortais e as almas religiosas conhecessem o que é o Céu, 

como deles viveriam de modo diferente e não recusariam nenhum sacrifício para possuí-lo, mas alguns 

deixam-se cegar pelo brilho das honras e da grandeza humana enquanto outros são cegos pelo amor 

próprio, não suspeitando que eles caem na indiferença. Esse mal gravíssimo que impede o fervor, a 

humildade, a renúncia de sim mesmo e a prática incessante das virtudes religiosas e da caridade fraterna, 

com esta simplicidade de criança que torna estas almas caríssimas a Meu Filho e a mim, sua Mãe.” 

 

É o quadro aterrador da época em que vivemos e o pior é o silêncio dos bons diante da ousadia dos 

maus. 

 

- SILÊNCIO!: “Os vícios de impureza, blasfémia e sacrifício dominarão nestes tempos de 

desolação depravada e aqueles que deveriam falar, ficarão em silêncio.” 

Nós, católicos baptizados não podemos calar a verdade e a salvação de Deus porque a vitória é de 

Deus e de todos nós. 

 

- A VITÓRIA FINAL: “Quando tudo parecer perdido será a hora em que DESTRONAREI O 

SOBERBO E MALDITO SATANÁS, COLOCANDO-O DEBAIXO DE MEUS PÉS E, 

ACORRENTANDO-O NO ABISMO INFERNAL. Assim, a Igreja estará por fim livre da sua cruel 

tirania.” 

 

Estas aparições foram reconhecidas pelo Bispo de Quito, D. Pedro de Oviedo, que também 

autorizou a sua devoção: “Verás tudo isso no Céu, onde não sofrerás mais minha filha bem-amada, mas as 

tuas filhas e as que se seguirem sofrerão. Estas almas apaziguarão a ira divina. Ela recorrerão a mim, 

pela invocação de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Esculpe a estátua para consolação e preservação do 

meu convento e para as almas fiéis desses tempos, uma época onde haverá grande devoção para comigo 

porque sou a Rainha do Céu, sob numerosas invocações. Esta invocação será o escudo entre a justiça 

divina e o mundo prevaricador, para impedir a realização da terrível punição de Deus que esta terra 

culpável merece.” 

 

 

As mensagens estão retiradas da obra: Vida admirável da Rev.da Madre Mariana de Jesus Torres mística 

confidente de Nossa Senhora do Bom Sucesso, escrita pelo Rev.do Padre Manuel Sousa Pereira da Ordem 

Seráfica dos Menores do Convento Máximo de S. Francisco de Assis de Quito, Equador. 
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APARIÇÕES DE GARABANDAL  

ESPANHA, Cantábria (1961-65) 

  

     “Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus 

servos”. (Amós 3,7) 
Como acontece na grande maioria das Aparições, os locais onde a Mãe de 

Deus se manifesta dificilmente estão nos mapas, pois tratam-se de pequenos 

povoados distantes dos grandes centros e principalmente escondidos em 

montanhas e cordilheiras íngremes de difícil acesso. Seus habitantes são pessoas 

simples, pobres e que sobrevivem com dificuldade dos poucos recursos que 

conseguem obter de suas colheitas e animais. Porém, normalmente é gente de fé 

e oração, muita fé. Entendemos com isso que Deus está mostrando o quanto ama 

e valoriza os humildes e a simplicidade.  

        Em 1961, San Sebastian de Garabandal era um aglomerado de 80 casas 

de pedra e 300 moradores, encravada no meio a uma grande cordilheira no norte 

da Espanha, nas montanhas cantábricas, pela proximidade do mar Cantábrico. A 

cidade próxima mais conhecida era Santander, a 100 km de distância. O povo 

reunia-se diariamente, homens, mulheres e crianças, para rezar. Suas orações 

predilectas eram as ladainhas, o terço e a Via Sacra. 

      A primeira manifestação do Céu que se tem notícia ocorreu em 18 de Junho de 1961 (domingo), no 

fim da tarde, quando quatro meninas colhiam maçãs no pomar do vizinho. Eram elas: 

  - Maria Concepción González (Conchita) de 12 anos; 

  - Jacinta González, 12; 

  - Maria Dolores (Loli), 12; 

  - Maria Cruz González, 11. 

     Depois de cederem à tentação de colher a fruta, mostravam-se 

todas com remorso, comentando que seus Anjos da Guarda deviam 

estar muito tristes. Nesse instante, apesar do céu estar limpo, soou 

um forte e estranho trovão.   

Em seguida, conta Conchita, “apareceu-me um figura muito 

bonita envolta numa luminosidade que não me feria a vista”. Ato contínuo entrou em estado de êxtase, 

sua cabeça voltou-se para trás e fixou os olhos no céu. As outras três ficaram assustadas ao vê-la, quando 

iam chamar sua mãe, olharam para onde Conchita mostrava, e gritaram: “O Anjo!!!” Nesse instante todas 

as quatro meninas ficaram em profundo, silencioso e contemplativo êxtase. A manifestação silenciosa do 

Anjo durou cerca de meia hora.  

Em muitas Aparições de Nossa Senhora, os Anjos antecedem como uma  preparação. Em Fátima foi 

também assim. 

A primeira Aparição da Mãe de Deus aconteceu pelas 18 horas de um domingo, 2 de Julho de 1961, 

enquanto as meninas caminhavam rezando o terço, dirigindo-se ao local da visão do Anjo, já 

acompanhadas por uma pequena multidão de devotos e curiosos. A Virgem Santíssima denominou-se 

Nossa Senhora do Monte Carmelo avalizando assim o facto de comemorarmos em 16 de Julho, Nossa 

Senhora do Carmo. 

Esta aparição durou quatro anos (1961 a 1965) e que teve mais de 2000 

manifestações do Céus, precisamos divulgar as três profecias mais importantes e 

longas reveladas por nossa Mãe Celestial, e que felizmente tem alertado a milhões 

de pessoas em todo o mundo, no últimos cinquenta anos.  

Transcrevemos as palavras de um sacerdote Jesuíta, Pe. Richard Foley, 

em uma de suas conferencias sobre Garabandal: 
“Três bombas de tempo foram acionadas em Garabandal, desde 1961. São 

bombas de tempo de uma espécie muito especial e sagrada, pois pertencem ao 

mundo sobrenatural da profecia; isso significa que elas concentram o nosso olhar 

em eventos divinos ainda escondidos no futuro.  
18 Junho a 1 de Julho – 61 aparições de S. Miguel; 

1 de 7 Julho: S. Miguel anuncia a vinda de Nossa Senhora no dia seguinte; 
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2 Julho: primeira aparição de Nossa Senhora do Carmo; 

2 Julho 1961 a 20 de Janeiro de 1963 (festa de S. Sebastião): aparições de Nossa Senhora; 

30 Julho 1961: Conchita vê o Sagrado Coração de Jesus; 

18 de Outubro de 1961: PRIMEIRA MENSAGEM PARA O MUNDO: 

“Há que fazer muitos sacrifícios, muita penitência e há que visitar muito o Santíssimo Sacramento, 

mas antes temos de ser muito bons e se não o fizermos virá um castigo. A taça já se está a encher se e, se 

não mudamos, virá um castigo muito grande.” 

18 de Julho de 1962: Comunhão Mística visível de Conchita 

18 de Junho de 1965: SEGUNDA MENSAGEM PARA O MUNDO: 

“Como não se cumpriu e não deu a conhecer ao mundo a minha mensagem de Outubro, digo-vos que 

esta é a última. Antes a taça estava a encher, agora está a transbordar. Os sacerdotes vão muitos pelos 

caminhos da perdição e com eles levam muitas almas. À Eucaristia cada vez se dá menos importância. 

Devemos evitar a ira de Deus com os nossos esforços. Se lhes pedis perdão como almas sinceras, Ele vos 

perdoará. Eu, Vossa Mãe, por intercessão do Anjo S. Miguel, quero-vos dizer que vos emendeis. Já 

estais nos últimos avisos. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Pedi-nos sinceramente e nós 

vo-lo daremos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na Paixão de Jesus.” 

      ÚLTIMA MENSAGEM A CONCHITA (13 DE NOVEMBRO DE 1965)  

“Fala-me Conchita, fala-me dos meus filhos. Quero levá-los a todos debaixo do meu manto. Amo-

vos muito e desejo a vossa salvação. Esta será a última vez que me verás aqui mas estarei sempre contigo 

e com todos os meus filhos. 

Conchita, deves visitar mais vezes o Meu Filho no sacrário! Porque te deixas levar pela preguiça 

para não O visitares? Lembra-te do que eu te disse no dia do teu santo. Quando te apresentares diante 

de Deus tens que mostrar as tuas mãos cheias de obras feitas por ti a favor dos teus irmãos e para a 

glória de Deus. Neste momento tens as mãos vazias.” 

  

 

 

Outras considerações sobre Garabandal:  

 - Dentre muitos fenómenos místicos que acompanham as 

verdadeiras Aparições de Nossa Senhora, citamos o fato 

testemunhado por centenas de pessoas, quando as meninas, de 

joelhos, em êxtase, recebiam a Sagrada Comunhão diretamente 

dos Céus, pois as Eucaristias materializavam-se no ar e vinham 

diretamente em suas bocas, sobre suas línguas, para espanto de 

todos os presentes. 

- Nas Aparições que ocorriam no inverno, com temperaturas 

negativas e chuva as meninas não eram incomodadas pelo frio, 

nem pela lama, pois quando terminava o êxtase mostravam-se aquecidas, rosadas e sem 

nenhum sinal de sujidade nos pés, joelhos e pernas, apesar de terem estado ajoelhadas à 

chuva. 

- Os santos Padre Pio de Pietrelcina e Madre Teresa de Calcutá eram divulgadores e 

defensores dessa magnífica obra de Deus. Pe. Pio inclusive trocava correspondência com as 

meninas, para encorajá-las durante as perseguições que sofreram; e foram terríveis. Ele lhes 

dizia que sabia que a Virgem Maria lhes aparecia, avisado por Ela própria. 
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(Carta do Pe. Pio de 3 de Março de 1962) 

"Queridas meninas, às nove horas desta manhã, mandou-me a Virgem Santíssima dizer-vos isto: “Oh 

abençoadas meninas de S. Sebastião de Garabandal, Eu prometo-vos que estarei convosco até ao fim 

dos tempos, e vós estareis comigo no fim do Mundo. E, depois, unidas a Mim, na glória do Paraíso.” 
Envio-vos uma cópia do Santo Rosário de Fátima, que a Virgem me disse para vos mandar. Este Terço foi 

ditado pelo Santíssima Virgem e deve ser propagado para a salvação dos pecadores e preservação da 

humanidade dos piores castigos com que o Bom Deus ameaça. Só vos dou um conselho: rezai e fazei rezar, 

porque o mundo está no princípio da perdição. Não acreditam em vós, nem nos vossos colóquios com a 

Branca Senhora… acreditarão quando já for demasiado tarde." 

 

 

 

 

 

 

- Um dos Sacerdotes enviados pelo Vaticano para investigar os fatos (Pe. Luis Maria Andreu), 

afirmava que iria lá para desmascarar a farsa. Qual não foi a surpresa dele, quando Nossa Senhora mostrou-

se também a ele, por breve segundos... Ficou tão emocionado, em estado de grande euforia, que  morreu de 

alegria na viagem de retorno, em consequência da fortíssima emoção. 

- Em 21/01/1966, Sua Santidade o Papa Paulo VI, recebeu Conchita, com apenas 15 anos, e disse-

lhe: “Conchita, eu te abençôo; e comigo, te abençoará toda a Igreja!” Antes já tinha afirmado: 

“Garabandal é a mais bela história depois do nascimento de Jesus. É a segunda vida da Santíssima 

Virgem sobre a terra. É importante dar a conhecer ao mundo estas mensagens”. 
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    APARIÇÕES NO PRADO NOVO DO ESCORIAL    

(Jesus e Nª Srª das Dores, 1981-2002) 

 

 

  

 

  
  

Breve história 

  

 Em 14 de Junho de 1981, começaram as chamadas "aparições do Escorial" a Luz Amparo Cuevas. Na 

fazenda do "Prado Novo", no topo de um freixo próximo a uma fonte, a Virgem Maria apresentou-se 

como a "Virgem das Dores" e pediu que uma capela fosse construída em sua homenagem para meditar 

sobre a paixão de Seu Filho, que estava tão esquecida pelos homens. Ela acrescentou que, se seus desejos 

fossem cumpridos haveria curas, a água da fonte curaria, e que abençoaria aqueles que viessem lá para 

rezar o Santo Rosário; além disso, muitos seriam marcados com uma cruz na fronte. 

 Luz Amparo nasceu  numa vila em Albacete, chamada Pesebre, em 1931. Criada com extrema pobreza, 

sacrifício e trabalho duro, desde criança, sem saber orar, invocou a Santíssima Virgem. Casada e mãe de 

sete filhos (um falecido por causa da perseguição à vidente) é o instrumento que recebeu as mensagens 

celestiais, compartilhadas com os devotos que vêm ao "Prado Novo" para rezar o Rosário, até que 

terminaram em 4 de maio de 2002, o dia em que A Virgem anunciou: ”Não haverá mais mensagens, 

mas haverá bênçãos e marcas muito especiais que ficarão seladas nas frentes. Venham a este lugar, 

meus filhos, para que todos vocês sejam marcados e abençoados com bênçãos muito especiais; e meditem 

todas as mensagens ".  

 

As mensagens 

 

 As mensagens do Escorial contêm a doutrina que, através dessa revelação particular, o Senhor e a Virgem 

queriam transmitir, para lembrar os ensinamentos do Evangelho e convidar a colocá-los em prática. Seu 

conteúdo é universal e totalmente de acordo com a Revelação Cristã: 

 “Meus filhos, cuidem deste lugar. Este lugar é consagrado; os pés virginais de Maria pisaram-

na.” (Jesus, 6/10/1990). 

“Vinde a este lugar, para que recebais graças especiais nos vossos corações, meus filhos" (Virgem 

Maria, 3/6/97).“ 

Vinde a Maria, que Maria é o caminho certo e seguro para ir a Jesus. Deus Pai estabeleceu-me como 

caminho da salvação, como porta do céu, para que todos possam entrar por mim, para irem a Jesus"  . 

(Virgem Maria, 6/8/1988) 

" Não abandoneis a oração (...). Pedi graças, filhos, que se as vossas orações vierem de dentro do 

coração, tudo o que pedirdes vos será concedido"  (Virgem Maria, 4/4/1986). 

" O Santo Rosário, meus filhos, é muito importante, porque pode parar uma guerra, vencer uma 

batalha, curar doenças, curar almas. É uma oração tão bonita que Deus gosta que seja rezada. Meus 

filhos, não deixem de rezar um só dia o santo rosário". (Jesus, 8/8/2000). 

“Amai a Igreja, meus filhos; quanto mais amardes a Igreja, mais amareis a Cristo. Cristo deu a vida 

pela Igreja e pela Igreja."  (Virgem Maria, 4/4/1990).  
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“Vinde ao meu Coração Imaculado, que vos protegerá e levará ao amor de Cristo. A cólera de Deus 

aproxima-se e a Sua Justiça santa vai ser derramada sobre toda a Humanidade. Peço sacrifícios e 

penitência” (Virgem Maria, 3/8/1991). 

" Deus Pai perdoa a todo aquele que pede perdão; ele está de braços abertos esperando-vos a todos, 

meus filhos. Aproximai-vos do sacramento da Confissão". (Virgem Maria, 21/6/1984). 

"Vinde diariamente à Eucaristia. Fortalecei-vos em Mim, meus filhos. O Meu corpo é uma 

verdadeira comida e uma bebida real; alimentai-vos dele, meus filhos."  (Jesus, 1/5/2002). 

“Ide ao sacrário quando tiverdes dificuldades, e lá me encontrareis, para vos dar força e ânimo para 

seguirdes em  frente".  (O Senhor, 8/4/2001) 

" Meus filhos, vou pedir humildade. Todos aqueles que querem ser os primeiros, devem ser os 

últimos, tornai-vos crianças, meus filhos, para que possais entrar no Reino de Céu" (Virgem Maria, 

10/6/1984). 

" O amor é o que prevalecerá no céu. Praticai essa importante virtude, a virtude da caridade. Amai-

vos uns aos outros, como está escrito, e praticai os mandamentos."  (Jesus, 1/12/1990) 

" A todos os que ajudam a minha Obra, dar-lhes-ei um prémio: a entrada no céu."  (Jesus, 5/5/1991). 

 “Eu prometo que quem vier a este lugar nos primeiros sábados do mês, aproximando-se do 

sacramento da Penitência e da Eucaristia, lhe darei graças especiais para andar na Terra, e asseguro-lhe 

a vida eterna, porque a manterei na luz e não se perderá” (Jesus, 3/7/1998). 

 " Prometo não desaparecer deste lugar. As minhas palavras terminarão, mas minha presença 

continuará".  (Jesus, 2/1/1999).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Frutos  

  

 Seguindo os critérios de Jesus: " pelos seus frutos os conhecereis"      (Mt 7, 16), estes foram e continuam 

a ser abundantes no Prado Novo. Entre os milhares de devotos que chegam a este lugar, especialmente nos 

primeiros sábados, há numerosos testemunhos de conversões autênticas, que resultaram em um 

reavivamento de sua fé, confissão habitual, recepção frequente da Eucaristia, levando-os a colaborar em 

suas paróquias na apostolado e exercícios de caridade. Da mesma forma, existem bastantes vocações 

sacerdotais e consagradas que surgiram deste lugar. 
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 Outro fruto específico e importante é a Associação Pública de Fiéis "Reparadores de Nª Srª das Dores" 

nos seus diferentes ramos (Irmãs Reparadoras, Comunidade Familiar e Comunidade Vocacional); foi 

erigida canonicamente pelo cardeal-arcebispo de Madrid, D. Angel Suquía Goicoechea, em 14/06/1994. 

Ele próprio visitou as casas do Escorial e celebrou a Santa Missa numa de suas capelas. Para o 

acompanhamento espiritual dos membros da Associação, o actual Cardeal-Arcebispo, D. António Rouco 

Varela, nomeou dois sacerdotes como capelães. 

 Actualmente, várias casas de amor e misericórdia estão abertas, conforme os pedidos da Virgem; são as 

residências da "Virgen das Dores" no Escorial (Madrid), "Jesus do Bom Amor" em Griñón (Madrid), 

"Nossa Senhora da Luz" em Torralba del Moral (Soria), "Nossa Senhora do Carmo" em Peñaranda de 

Duero (Burgos). Em Pesebre (Albacete), local de nascimento de Luz Amparo, uma nova casa já foi 

planejada, que será chamada de "Maria das Dores". 

  

  

APARIÇÃO MARIANA DE MARIENFRIED  

 

Nossa Senhora apareceu em Pfaffenhofen na Alemanha nos dias 25 de 

Abril, Maio e Junho de 1946 a Bárbara Ruess. Apresentou-se como a Medianeira de 

Todas as Graças, a Mãe Admirável - aparição que é divulgada pelo Movimento 

Apostólico de Schoenstatt. Nossa Senhora mostrou-se muito triste em seu 

semblante, pelo fato, segundo Ela, de que seus filhos a estavam esquecendo. Assim 

agindo, não era possível então que fossem levados até Jesus. Apesar de sempre bela, 

doce e afável essa dor se refletia em seu rosto. Ela própria ensinou estas orações: 

  

ORAÇÃO PELA TROCA DO CORAÇÃO COM MARIA 
  

COLOCA, Ó MÃE ADMIRÁVEL, NO LUGAR DO MEU CORAÇÃO DE PECADO, O TEU 

CORAÇÃO IMACULADO PARA QUE O ESPÍRITO SANTO POSSA OPERAR EM MIM E O 

TEU DIVINO FILHO POSSA CRESCER EM MIM. 

ESCUTAI A MINHA ORAÇÃO, VÓS Ó GRANDE, VÓS Ó FIEL, VÓS Ó MEDIANEIRA 

DE TODAS AS GRAÇAS. AMÉN. 

 

 

ORAÇÃO PARA A TROCA DE CORAÇÃO COM JESUS 

  

COLOCA Ó BOM JESUS, NO LUGAR DO MEU CORAÇÃO DE PECADO O TEU 

CORAÇÃO DILACERADO, PARA QUE O ESPÍRITO SANTO POSSA OPERAR EM MIM, E TU 

JESUS MISERICORDIOSO, POSSAS CRESCER EM MIM. 

ESCUTA A MINHA ORAÇÃO Ó JESUS BOM, FIEL E AMÁVEL, PARA QUE TU 

POSSAS EM BREVE REINAR SOBRE A TERRA COMO REI DA PAZ. AMÉM. 

 

  

II. ROSÁRIO DA IMACULADA 
  

(depois de cada Avé-Maria do Rosário…) 

1º Mistério - Pela Vossa Imaculada Conceição, salvai-me! 

2º Pela Vossa Imaculada Conceição, protegei-me! 

3º Pela Vossa Imaculada Conceição, guiai-me! 

4º Pela Vossa Imaculada Conceição, santificai-me! 

5º Pela Vossa Imaculada Conceição,governai-me! 

No fim de cada dezena: Vós Grande Medianeira, Medianeira Fiel, Medianeira de Todas as Graças:  

- Rogai por nós! 
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IV. AS MENSAGENS 

  

25 de Abril de 1946: 

“Eu sou o Selo do Deus vivente. Eu imprimo o Selo na fronte dos Meus filhos. A Estrela (do 

abismo) perseguirá o meu Selo mas o meu Selo vencerá a Estrela. Eu estabelecerei a paz onde a fé é 

maior e onde se ensina aos homens que eu posso tudo junto a Deus. Pois quando todos os homens 

acreditarem no meu poder, virá a Paz.” 

  

A Virgem Maria confirma isto mesmo ao Pe. Gobbi, Dongo 8/9/1989:       

“Se o meu adversário marca com o seu sinal todos os seus sequazes, CHEGOU O TEMPO EM 

QUE TAMBÉM EU, VOSSA CELESTE COMANDANTE, MARCO COM O MEU SELO 

MATERNO TODOS AQUELES QUE SE CONSAGRAM AO MEU CORAÇÃO IMACULADO e 

fazem parte do meu exército. IMPRIMO O MEU SELO NA VOSSA FRONTE COM O SINAL 

SANTÍSSIMO DA CRUZ DO MEU FILHO JESUS. Aos que são marcados na fronte com o sinal 

blasfemo, Eu contraponho os meus filhos marcados com a Cruz de Jesus Cristo. Meus filhos 

predilectos, DEIXAI-VOS MARCAR TODOS NA FRONTE E NA MÃO COM O MEU SELO 

MATERNO…” 

 

  

No dia 25 de Maio de 1946 a Mãe do Céu deu a Bárbara Ruess esta mensagem:  

“Eu sou a grande Medianeira das Graças. Do mesmo modo que o mundo não pode encontrar a 

Misericórdia junto ao Pai a não ser pelo sacrifício do Filho, assim vós não podeis ser ouvidos pelo meu 

Filho, a não ser através de Minha intercessão. CRISTO é pouco conhecido, porque Eu não sou conhecida. 

O Pai derramou o cálice da sua ira sobre os povos, porque estes recusaram o seu Filho. O mundo foi 

consagrado ao Meu Coração Imaculado, mas esta consagração tornou-se para muitos uma terrível 

responsabilidade. Eu peço ao mundo para que viva esta consagração.  

Tende uma confiança ilimitada no Meu Coração Imaculado. Crede-Me. Eu posso tudo junto de 

Meu Filho. Colocai no lugar do vosso coração manchado pelo pecado, o Meu Coração Imaculado, e 

então serei Eu que atrairei a força de Deus, e o amor do Pai reproduzirá novamente em vós a imagem 

perfeita de CRISTO. Escutai o Meu pedido a fim de que CRISTO possa logo reinar como Rei da Paz.  

O mundo deve beber até à última gota o cálice da ira divina por causa dos inumeráveis pecados 

que vêm ofendido o seu Coração. A Estrela do Abismo se enfurecerá sempre mais e 

fará sempre maior destruição porque sabe que o seu tempo é breve e porque vê que 

cada vez mais almas são marcadas com o meu Selo. Nestas pessoas a Estrela não tem 

poder nenhum ainda que algumas possam morrer. Mas estamos a ponto de que estas 

vítimas ao oferecerem-se a Mim fortalecerão o meu poder e conduzirei o pequeno resto 

dos eleitos à vitória por Cristo. Alguns já aceitaram deixar-se imprimir pelo meu Selo e 

o seu número aumentará continuamente.  
Quero-vos dizer meus filhos dilectos: não baixeis a guarda pois nos dias mais 

sangrentos esta Cruz é uma graça e agradecei sempre ao Pai por ela! 

Rezai e sacrificai-vos pelos pecadores! Oferecei-vos, através de Mim, a vós 

próprios e cada vossa acção ao Pai! Colocai-vos totalmente à Minha disposição! Rezai o Rosário! Não 

peçais tantas graças de ordem material! É necessário rezar por algo muito mais importante!  Não 

espereis sinais nem milagres! Eu quero agir no escondimento como a grande Medianeira das Graças! 

Quero-vos conceder a paz do coração, se fizerdes o que vos peço. A paz dos povos só poderá ser 

construída sob esta Paz. 

O demónio pode manifestar um tal poder aparente, que todos aqueles que não estiveram 

profundamente ancorados em Mim, se deixarão enganar. 

Virá um tempo em que estarás só e te caluniarão pois o demónio é abilíssimo em cegar homens, 

tanto que até os melhores se deixarão enganar. Mas é absolutamente necessário ter uma confiança cega 

em mim. Onde os homens não tiverem confiança no meu Coração Imaculado, o demónio poderá dominar. 

Mas os homens que colocarem o meu Coração Imaculado no lugar do seu coração, manchado de 

pecado, ele não terá nenhum poder. Todavia ele perseguirá os meus filhos dilectos: eles serão 

desprezados mas o demónio não lhes poderá fazer mal algum.” 
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Na mensagem de 25 de Junho de 1946, alertou: “Rezai e sacrificai-vos a Deus através de mim! 

Rezai sempre! Rezai o Rosário! Entregai ao Pai tudo o que vai acontecer através do meu Coração 

Imaculado. Ele vos concederá o que lhe pedirdes, se isso for para Sua maior glória. 

         “Oferecei-me muitos sacrifícios! Fazei com que a vossa oração seja um sacrifício! Não sejais 

egoístas! O que vale é só isto: Oferecer ao Eterno Glória e Reparação. Se ficardes completamente à 

Minha disposição, em tudo, providenciarei Eu. Carregarei os Meus filhos amados de cruzes pesadas, 

porque eu os amo no Meu Filho imolado. Peço-vos: estai prontos a carregar a cruz, a fim de que venha 

logo a paz”. 
Um pequeno resto reconhecerá a minha vontade e esses ficarão felizes.  Este resto reconheceu o 

meu lugar nos tempos actuais e deu-me uma grande alegria;  

Só darei sinais aos homens que seguirem a minha vontade. Farei milagres muito grandes, como 

nunca fiz, precisamente milagres na alma. As “vítimas consagradas” a mim conferem-me o poder de criar 

o Reino do Rei da Paz. Os milagres só serão visíveis para os meus queridos filhos, porque se 

comprometerão só no escondimento. 

É necessário que os meus filhos louvem, glorifiquem e agradeçam mais ao Eterno. Ele criou-os 

precisamente para isto, para sua Glória. Deve-se rezar muito pelos pecadores. É necessário que muitas 

almas se coloquem à minha disposição para que eu lhes possa dar o encargo da oração. São tantas as 

almas que estão somente esperando a oração dos meus filhos…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vidente Barbara Ruess 
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NOSSA SENHORA DA REVELAÇÃO  
TRE FONTANE, ROMA, 1947-2000 

 

Santuário erigido no lugar das Aparições pelo Vicariato de Roma, 

através de sucessivos passos durante as décadas de 1950-90. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

No dia 12 de Abril de 1947, Bruno Cornacchiola encontrava-se neste jardim a preparava uma 

conferência contra Nossa Senhora pois era protestante e planeava também matar o Papa. O filho 

mais novo perdeu-se e foi encontrado na gruta onde estava Nossa Senhora com a Bíblia na mão! 

 

PRIMEIRA MENSAGEM DE NOSSA SENHORA 

12 DE ABRIL DE 1947 

 

«Sou Aquela que estou na Trindade divina, sou a Virgem da Revelação. Tu me perseguiste, agora 

basta! Entra no Redil santo, o eterno milagre de Deus, onde Cristo pousou a primeira pedra, aquele 

fundamento sobre a rocha eterna: Pedro. 

Não esqueças quem te amava sempre, jamais te esqueci, estive sempre junto a ti nos teus infortúnios; 

porque o juramento de um Deus é e permanece eterno, é único e estável. Salvaram-te as nove sextas-feiras 

do Sagrado Coração de Jesus — promessa divina — que tu fizeste antes de entrar na mentira e tornar-te 

inimigo de Deus, e um impiedoso inimigo infundado. Arrepende-te, faz penitências pela salvação dos 

outros.Eu converterei os mais obstinados, com milagres que realizarei com esta terra de pecado. 

Vinde ao Coração de Jesus, vinde ao Coração de uma Mãe e sereis consolados e sereis aliviados das 

vossas penas. Pecadores todos, vinde! Consagrai-vos ao Coração Imaculado de uma Mãe, sem duvidar de 

ser socorridos; quem pode lamentar-se de ter sido abandonado por Mim, se se consagrou ao Meu 

Coração? Quem procurou ajuda e não foi ajudado? 

Estou próxima da justiça divina, o muro reparador da ira divina. 

Deus ainda passará com a sua graça por algum tempo; fez muito por todos e pela humanidade 

perdida para levá-los à redenção; muitas dores e cruzes, escravidão e humilhações de todo o tipo deverão 

ainda acontecer. Onde está a caridade? Quais são os frutos do amor? Os pastores do rebanho que não 

fazem o seu dever. Demasiado mundo entrou nas suas almas, para dar escândalo ao rebanho e desviá-lo 

do caminho, da verdade e da vida. 

Voltai ao princípio da fonte de unidade evangélica, caridade, afastados do mundo! Vós estais no 

mundo, mas não sois do mundo. Quantos milagres? Quantas aparições? Nada! Sempre afastados da 

essência da vida na verdade do Pai que ama. 

https://1.bp.blogspot.com/-_t5yhb_u-0g/Vxzfhc1nm7I/AAAAAAAAEq4/pVmIYBL3G9AjLmDpWHTja1Glc7PT2WAkACLcB/s1600/Santuario-VdR-2.jpg
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Momentos duros preparam-se para vós e, antes que a Rússia se converta e deixe o caminho do 

ateísmo, desencadear-se-á uma tremenda e grave perseguição. Orai, pode ser travada. 

É a hora, em que chega o tempo do fim de cada coisa do mundo; a Palavra d'Aquele que fez cada 

coisa é verdadeira; preparai os vossos corações, aproximai-vos com mais fervor ao sacramento vivente 

entre vós — a Eucaristia — que um dia será profanada e não mais se acreditará na presença real do Meu 

Filho. Aproximai-vos do Coração de Jesus, Meu Filho, consagrai-vos ao Coração de uma Mãe que sangra 

continuamente por vós — sempre em sentido místico —, louvai a Deus que está no meio de vós, afastai-vos 

das falsas coisas do mundo: espectáculos vãos, gravuras obscenas, amuletos de toda espécie, falsidades e 

outros males, vaidades e espiritismo; são coisas que o demónio do mal realiza para a perseguição das 

criaturas de Deus. As potências maléficas realizarão nos vossos corações e Satanás está solto por um 

período de tempo: acenderá entre os homens o fogo da contestação, para a santificação dos santos. 

Toda a Igreja sofrerá uma tremenda prova para limpar a lepra que se infiltrou entre os ministros, 

especialmente entre as Ordens da pobreza: prova moral, prova espiritual. Durante o tempo indicado nos 

livros celestes, sacerdotes e fiéis serão postos numa volta perigosa no mundo dos perdidos, o qual se 

lançará ao assalto com qualquer meio: falsas ideologias e teologias! 

O apelo de ambas partes, fieis e infiéis, será feito com base em provas. Eu e Cristo capitão, entre 

vós, eleitos, combateremos por vós. 

Eis a arma do inimigo, reflecti sobre isto: 1. blasfémias, 2. pecados da carne, 3. obscenidade, 4. 

fome, 5. doenças, 6. Morte, 7. desordens realizadas pela ciência — e qualquer outro meio da parte deles 

[cientistas] — e outras coisas que vereis, atingirão os vossos sentidos puros da fé.  

Eis a armas que vos farão fortes e vitoriosos: 1. fé, 2. fortaleza, 3. amor, 4. seriedade, 5. constância 

nas coisas boas, 6. evangelho, 7. mansidão, 8. verdade, 9. pureza, 10. honestidade, 11. paciência, 12. 

suportando cada coisa, longe do mundo e dos seus acólitos venenosos (álcool, fumo, vaidade). Pedi para 

serdes santos e fazei o bem para santificar-vos, afastando-vos do mundo ainda que vivais no mundo. 

A humanidade está perdida porque não tem mais quem a guie sinceramente na justiça. Escutai! Vós 

tendes isto: o Pai no Papa, e tendes a Cristo no santo, puro, unido, fiel e vivente sacerdote, o conforto do 

Espírito Santo nos santos e puros sacramentos na Igreja dos santos. 

Conservai a arma da vitória: fé! A última chuva vivificadora  santificar-vos-á a todos. Amai-vos, 

amai-vos muito, anulando em vós o eu cheio de soberba e de orgulho. Humildade nos corações! Amai-vos 

e saudai-vos com a saudação de amor e de unidade: “Deus nos abençoe”. Parem o ódio! 

Tereis dias de dores e lutos. Do oriente, um povo forte, mas afastado de Deus, infligirá um ataque 

tremendo, e destruirá as coisas mais santas e sagradas, quando lhe for concedido fazê-lo.  

Qual foi e será o fim da morte de Cristo? Aplacar a ira da justiça paterna, cobrir com o Seu Sangue 

precioso e puro as suas criaturas para enchê-las de amor para que se amem! É o amor que vence todas as 

coisas! Amor divino, Amor de virtude! 

Não esqueçais o Rosário, que muito ajuda à vossa santificação; as Avé-Marias que dizeis com fé e 

amor são muitas flechas de ouro que alcançam o Coração de Jesus. Cristo é a salvação da carne, pecado 

adamítico primitivo. 

O mundo entrará noutra guerra, mais impiedosa que as precedentes. Será principalmente atingida a 

Rocha eterna nos séculos, por ser refúgio dos santos eleitos de Deus, viventes no seu trono de amor. A ira 

de Satanás já não está presa; o Espírito de Deus retira-se da terra, a Igreja será deixada viúva — eis o 

vestido fúnebre —, ficará submetida ao poder do mundo. Filhos, tornai-vos santos e santificai-vos mais, 

amai-vos muito e sempre. A escuridão da consciência, o mal que aumenta, testemunhar-vos-ão a chegada 

do momento da catástrofe final. Desencadeia-se a ira em toda a Terra; a liberdade satânica, permitida, 

fará estragos em todo lugar. Sofrereis momentos de desconforto e desvanecimento. Uni-vos no amor de 

Deus, fazei uma só regra: Evangelho vivo! Sede fortes na verdade do Espírito. O Redil de Cristo é e será a 

salvação de todos aqueles que queiram salvar-se. Vereis homens guiados por Satanás fazer uma liga 

unitária para combater toda forma religiosa. A que será mais golpeada será a Igreja de Cristo, com o fim 

de libertá-la das imundícies que estão dentro: o comércio usurário e política contra Roma! 

No fim, muitos serão convertidos pelas muitas orações e pelo retorno ao amor de todos, e por 

potentes manifestações divinas. 

A eles será dada permissão, até a um determinado momento, de destruir tudo e todos; depois o 

Cordeiro mostrará a sua vitória eterna com as potências divinas, destruirá o mal com o bem, a carne com 

o espírito, o ódio com o amor! 
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Os sacerdotes, ainda que estejam no desterro infernal, são-me caros; serão pisados e massacrados, 

eis a cruz quebrada ao lado da batina do despojamento exterior sacerdotal. A caridade arrefece-se no 

tempo e neste tempo os sacerdotes mostram que são verdadeiramente meus filhos; vivendo na pureza, 

longe do mundo, sem fumar, são mais rectos, seguem a via do Calvário. 

Ainda que estejam no mal, vereis, por meio da vossa ajuda cooperadora eficaz, pecadores que se 

converterão e o redil encher-se de almas salvas. Deveis conformar a vossa conduta, segundo a vontade 

d’Aquele que vive nos corações dedicados ao Espírito conformado à santidade. Fortificai-vos, 

preparando-vos para a batalha da fé. Não sejais preguiçosos nas coisas de Deus. Vereis tempos nos quais 

os homens farão melhor a vontade da carne que a de Deus; esses são continuamente arrastados no lodo e 

no abismo da perdição voluntária. 

A justiça de Deus far-se-á sentir em breve sobre a Terra; fazei penitência. Apenas os santos que 

estão entre vós, nas eremitas, e nos conventos e em cada lugar, seguram a ira destrutora da justiça divina. 

O momento é terrível. Daquele dia que vem, as virgens e os virgens, todos os que servem Deus segundo o 

espírito e não segundo a carne, carregam-se com parte das chagas que em breve descerão sobre a Terra, 

deixando ainda o tempo aos pecadores a fim de que reconheçam os próprios pecados e se metam com toda 

a sua vida debaixo do Meu manto para serem salvos. 

Eis [que está] aberta uma outra possibilidade de salvação para todo o mundo. É um plano celeste. 

Almas nascidas só da carne, mortas sem o banho do nascimento espiritual, gozam e vêem a presença de 

Jesus e a Minha. Para a entrada na glória celeste, o Pai deu-nos um meio que serve para dois fins: pedir a 

uma alma do limbo, conhecida ou segundo a minha intenção, a conversão de um herege, ateu ou pecador 

obstinado, que reze muito por este pecador, até o constringir com amor e confissão ao arrependimento. 

Assim que ele se converta, a alma à qual foi pedida esta conversão vem levada imediatamente, por Mim e 

pelo meu Filho, ao trono divino. Orai e convertei muitos com o vosso exemplo de caridade. É uma nova 

prova de amor, uma verdadeira cruzada de unidade terrestre; em frente, filhos, para batalha, luta do 

amor. Eu estou convosco, sempre, para ajudar-vos. 

Diz àqueles que o caminho é um: Cristo, o Redil católico, apostólico, romano, e o verdadeiro 

representante da Corte celeste na Terra, a Santidade do Pai [o Santo Padre]! 

A verdade é uma: Deus Pai, a sua santidade e a sua justiça. 

A vida é uma: o Espírito Santo, nos seus sacramentos e nos seus ministros. 

Eu sou o Íman da [que atrai para] Trindade Divina: amor do Pai porque sou Filha, amor do Filho 

porque sou Mãe, e amor do Espírito Santo porque sou Esposa, como o sou nas três Pessoas num só Deus: 

amor, amor, amor!» 
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 NOSSA SENHORA DAS LÁGRIMAS (CIVITAVECCHIA) 
ITÁLIA, 1995-1996 

 

 

       A estátua de Nossa Senhora que chorou sangue, em Chivitavecchia,  

no dia 2 de Fevereiro de 1995 

   

 

“PREPARAI-VOS PARA VIVER QUANTO EU REVELEI 

AOS MEUS PEQUENOS FILHOS DE FÁTIMA”. 

   

  

         Os fatos a seguir aconteceram em Cittavechia, a 20 km de Roma, e se referem a uma imagem 

adquirida durante uma peregrinação a Medjugorge, na Bósnia-Herzegovina, pelo peregrino Fábio Gregori, 

e instalada no jardim de sua residência. 

         No dia 02 de Fevereiro de 1995 brotaram no santo rosto de Nossa Senhora na imagem lágrimas de 

sangue; e que continuaram nos dias seguintes. 

        Na Clínica Gemelli, após radiografias conclui-se que não há farsa pois trata-se de um corpo compacto 

de gesso. 

         Exames conclusivos, em 28 de Fevereiro de 1995 definem: “o sangue é humano com caracterização 

masculina”. 

         Stefano de Flores, teólogo explica: «Se a Virgem chora sangue masculino, significa que deseja 

associar-se ao doloroso martírio suportado pelo filho Jesus durante a Paixão. Esse sangue poderia ser o de 

Jesus.» 

         A partir dessas manifestações milagrosas e misericordiosas, a cidade de Cittavechia tornou-se um 

centro de peregrinações onde milhares de pessoas anualmente, vão rezar e voltar à prática dos 

Sacramentos e da Santa Missa. A Mãe amorosa precisa chorar lágrimas de sangue para conseguir tocar o 

coração de muitos filhos que insistem em ignorar seus apelos nas mensagens de Suas Aparições. 

Os destinatários imediatos dos eventos ocorridos são os membros da família Gregori. Foram os 

primeiros a ver as lágrimas de sangue; a eles são dirigidas as vozes, os sonhos, as visões, as aparições e as 

mensagens com as explicações do conteúdo profético. 

As mensagens que Nossa Senhora deu para a humanidade inteira começaram a 2 de Julho de 1995 e 

terminaram a 17 de Maio de 1996. 

https://1.bp.blogspot.com/-h0KB-9L9Ue8/Wnt0-U3jqwI/AAAAAAAAAMk/cbWDng09ZaE_8KiA4oMNw1JpKVhD4M12gCPcBGAYYCw/s1600/Madonna-Lacrime.jpg
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A 15 de Março de 2005, o bispo erigiu a Santuário Mariano paroquia de Santo Agostinho 

(Civitavecchia), onde se venera a estátua de Nossa Senhora das Lágrimas. 

 

Nosso Senhor, 15 de Maio de 1995: 
«Não abandoneis jamais os Sacramentos, a Confissão, a oração, o jejum e o Corpo de Jesus Cristo na 

Santa Missa, porque a Minha vinda está para muito breve». 

 

Nossa Senhora, 30 de Julho de 1995: 
«Querido filho, dou-vos uma dolorosa notícia. Satanás está a tomar posse de toda a humanidade, e 

agora tenta destruir a Igreja de Deus por meio de muitos sacerdotes. Não o permitais!  

Satanás sabe que o seu tempo está para terminar, porque o meu Filho Jesus vai intervir. 

Peço-vos que me ajudeis. Não façais intervir o Meu Filho Jesus, porque Eu, vossa Mãe, quero salvar 

muitas almas, levando-as ao Meu Filho para não deixá-las a Satanás. 

Rezai para que Deus nosso Pai Me conceda ainda algum tempo, porque este é o último período que 

Deus me concede. Agora, o Meu manto está aberto para todos vós, todo cheio de graças, para que vivais 

todos juntos ao Meu Coração Imaculado. Mas o manto está para fechar-se, pois o Meu Filho Jesus está para 

lançar a Sua Justiça Divina». 

 

Nossa Senhora, 26 de Agosto 1995: 
«Filhos queridos, choro porque vos falo em todas as partes do mundo, dando-vos sinais 

extraordinários, mas vós não quereis escutar. Apresento-Me a vós de todas as formas, mas não Me aceitais 

com verdadeiro amor nos vossos corações.» 

 

Nossa Senhora, (sem data): 
«Meus filhos, agora as trevas de Satanás obscurecem todo o mundo e obscurecem também a Igreja de 

Deus. Preparai-vos para viver quanto Eu revelei aos meus pequenos filhos de Fátima. 

Queridos filhos, depois dos dolorosos anos de trevas de Satanás, são agora iminentes os anos do 

triunfo do Meu Coração Imaculado. A vossa nação está em grave perigo. 

Consagrai-vos todos a mim, ao Meu Coração Imaculado, e Eu protegerei a vossa nação de baixo do 

Meu manto agora cheio de graças. 

Escutai-Me, peço-vos, suplico-vos! Eu sou vossa Mãe Celestial, e peço-vos que não Me façais chorar 

ao ver tantos filhos Meus morrer por culpa vossa, quando não Me aceitais e permitis que Satanás actue. 

Amo-vos, ajudai-Me, temos necessidade de todos vós, queridos filhos». 

 

 

Nossa Senhora, 8 de Setembro de 1995: 
«Através de vós posso difundir a luz da fé nestes dias de grande apostasia. Sois a luz do Senhor, 

porque sois filhos totalmente consagrados a Mim. Deixai-vos guiar por Mim com todo o amor, um amor 

verdadeiro que tendes por Jesus Eucaristia. Gozo de felicidade porque sois simples e humildes e vos 

deixais guiar como um fio de erva deixado ao vento». 
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 APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA “RAINHA DA PAZ” EM MEDJUGORJE  
( http://www.medjugorje.com.pt/- site do Pe. Carlos Macedo) 

 

 “VENHO PELA ÚLTIMA VEZ”  

Jamais, em qualquer lugar, em toda a história, desde o início do mundo, 

Nossa Senhora apareceu por tanto tempo, e diariamente, como em 

Medjugorje. A aparição, ali, é algo singular. O Seu plano, é de Deus, e é 

urgente: “Eu venho chamar, pela última vez, o mundo à conversão. Depois 

desta vez, não mais aparecerei na terra.” A Santíssima Virgem diz que este 

é um tempo especial para a humanidade, em que são concedidas muitas 

graças e o Céu convida o mundo à salvação. Depois, virá um segundo 

período, tempo de dura purificação da humanidade e, por último, o 

terceiro, quando será a manifestação de Deus.  

       Os acontecimentos, que nestas duas últimas décadas, antes do ano 2000, têm transformado a vida 

de Medjugorje e do mundo, e continuam até hoje, tiveram início na tarde de 24 de Junho de 1981 quando, 

numa colina, próxima a Medjugorje, apareceu uma branca figura envolta em luminosa nuvem. A imagem 

era de uma Senhora usando reluzente vestido cinza, com um véu branco na cabeça. Ivanka (15 anos) 

murmurou: «É a Gospa» (que em croata significa Nossa Senhora). A aparição repetiu-se nos dias seguintes 

e a Senhora disse chamar-se Rainha da Paz.  

Desde o início, Nossa Senhora tem pedido, em Medjugorje, uma fé firme, conversão a Deus e paz 

entre os homens, que deverão ser alcançadas através da oração, do jejum, da confissão, da leitura da Bíblia 

e da prática do mandamento maior - o amor. Eis aí o único remédio capaz de salvar o homem, prisioneiro 

de preocupações e medos gerados por uma civilização materialista.  

A seis jovens Nossa Senhora está confiando mensagens a serem transmitidas ao mundo inteiro e 

também 10 segredos que deverão ser revelados no tempo oportuno e que se referem a advertências e 

punições à humanidade, por causa de seus pecados.  

A presença de Nossa Senhora naquela vila tornou-se, para muitos, luz e anúncio de esperança e de 

protecção. A reacção do regime comunista da época foi imediata. Procurou, por todos os meios, sufocar 

qualquer manifestação religiosa, perseguindo os videntes e aqueles que os apoiavam. Mesmo usando os 

mais duros métodos, não conseguiu apagar nem diminuir o entusiasmo daquela gente. Não demorou muito 

e a notícia das aparições chegou a todas as partes do mundo, começando, assim, as primeiras 

peregrinações. A cada dia aumentava o número de fiéis e de seguidores de diferentes religiões que vinham 

de todos os lugares. Também Bispos e Cardeais, um grande número de religiosos, teólogos e cientistas, 

pessoas de todas as culturas e condições, deixaram-se contagiar pela mensagem da Paz, abriram o seu 

coração a Deus e encontraram ali uma fé viva, não raramente a conversão e, frequentemente, uma cura 

física. No início, as pessoas iam movidas pela curiosidade; agora, tocadas pelo espírito de oração e de 

conversão que encontram em Medjugorje. Todos se sentem "chamados" a ir e, quando voltam para suas 

casas, levam Medjugorje consigo, falam e divulgam os pedidos de Maria. Os videntes dizem ser Nossa 

Senhora quem chama as pessoas. Nada acontece por acaso, tudo faz parte do plano da Graça. Todo o 

homem, qualquer que seja sua religião ou raça, é filho amado de Deus e todos são chamados à salvação. 

Em Medjugorje, Nossa Senhora aparece de forma especial, como nunca antes e nem depois.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medjugorje.com.pt/-
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1. ÚLTIMA VEZ 

 

Jamais, em qualquer lugar, em toda a história, desde o início do mundo, Nossa Senhora apareceu por tanto 

tempo, e diariamente, como em Medjugorje. A aparição, ali, é algo singular. O Seu plano, é de Deus, e é 

urgente: Eu venho chamar, pela última vez, o mundo à conversão. Depois desta vez, não mais aparecerei na 

terra. 

 

 

2. MENSAGENS 

 

Os 10 segredos 

A seis jovens Nossa Senhora está confiando mensagens a serem transmitidas ao mundo inteiro e também 10 

segredos que se referem a advertências e punições à humanidade, por causa de seus pecados. 

 

A Paz 

No dia 24 de Agosto de 1981, muitas pessoas em Medjugorje, inclusive Pe. Jozo Zovko, viram uma grande 

inscrição na montanha do Krizevac. A palavra MIR apareceu em grandes letras incandescentes. MIR, em croata, é 

PAZ. Esta é a mensagem central de Medjugorje. 

 

O Esquecimento de Deus e a conversão 

Nossa Senhora tem pedido, com insistência, o retorno das pessoas a Deus, porque muitos O esqueceram. 

Esse retorno só é possível através da conversão, que é, em primeiro lugar, crer em Deus e, depois, reconciliar-se 

com Ele e com os irmãos. Assim, esse período tão longo das aparições serviram para que Nossa Senhora 

proclamasse as grandes mensagens e acordasse as pessoas do estado de torpor em que se encontram. 

 

Mensagens principais 

As cinco mensagens principais são: paz, oração, conversão, jejum e confissão. 

Dentro das grandes mensagens, há também o chamamento à fé na realidade de além morte: paraíso, inferno e 

purgatório e na existência do demónio com suas obras enganosas que conduzem à morte. 

 

Seriedade das mensagens 

Como Mãe, realiza uma missão de evangelização universal e ecuménica. Fala-nos com firmeza: «Vivam 

seriamente as mensagens. Deus não vem por brincadeira»! Mirjana disse: “É preciso anunciar ao mundo a 

esperança, mas, ao mesmo tempo, a realidade da vida e a seriedade dos acontecimentos que nos esperam.” 

 

Grupos de oração e Eucaristia 

Nossa Senhora pede que todos nós a ajudemos, com orações e sacrifícios, na realização dos planos de Deus. 

Como resposta ao Seu pedido, formaram-se Grupos de Oração em Medjugorje e por toda parte do mundo, 

baseados na espiritualidade de Medjugorje. No final de Fevereiro de 1984, Nossa Senhora disse, através de Jélena, 

que “desejava ver toda a paróquia em volta da Eucaristia.” 

 

3.CONVERSÃO  

  

     A conversão é o ponto de partida para colocar-nos no caminho que leva a Deus depois que, com o 

pecado, O afastamos. É o passo decisivo para restituir a paz a cada pessoa e ao mundo. “Queridos filhos, 

peço-vos, dêem ao Senhor todo o vosso passado, todo o mal que se encontra acumulado em vossos 

corações. Desejo que todos vós sejais felizes, mas, com o pecado, nenhum poderá sê-lo. Por isso, 

queridos filhos, rezem; na oração, conhecerão a nova estrada da alegria. Desejo, queridos filhos, chamá-los, 

a todos, à conversão total, a fim de que a alegria habite em vossos corações.” (25.6.90)  
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4 .PAZ 

 

Desde a primeira aparição, Nossa Senhora se apresenta como a RAINHA DA PAZ, fazendo da paz 

o tema de muitas mensagens, repetidas com insistência, para fazer-nos entender sua necessidade e 

importância. “Paz, paz, paz! Reconciliem-se! Somente paz.” (26.6.81) “Sem oração não existe paz. Por 

isso, recomendo-vos, queridos filhos, rezarem pela paz, diante da Cruz.” (6.9.84) “Hoje, Eu vos chamo à 

Paz. Vivam-na em vossos corações e ambientes, para que todos possam conhecer a Paz que não provém 

de vós, mas de Deus.” 

 

5.ORAÇÃO 

 

Nenhuma expressão se faz mais suplicante nas palavras da Virgem do que esta: “rezem, rezem, rezem. A 

oração é o laço que nos une a Deus. É uma resposta à grande sede que Deus tem do homem, a ponto de 

reencontrá-lo nas relações de intimidade com Ele.”  
 

“Hoje, quero dirigir-vos este convite: REZEM, REZEM, REZEM! Na oração, experimentareis uma imensa 

alegria e encontrareis a solução para todas as situações difíceis (...) Agradeço a todos aqueles que 

incrementaram a oração nas suas famílias.” (28.3.85)  

“Hoje, como nunca, convido-vos à oração. Que a vossa oração seja oração pela paz. Satanás é 

forte e deseja destruir não só a vida humana, mas também a natureza e o planeta em que vós viveis. 

Por isso, queridos filhos, rezem para se poderem proteger por meio da oração, com a bênção da paz de 

Deus. Deus enviou-Me a vós, para ajudá-los. Se quiserem, apeguem-se ao Rosário. Somente o Rosário 

pode fazer milagres no mundo e nas vossas vidas. Eu vos abençoo e permaneço connvosco enquanto Deus 

o desejar.” (25.1.91) 

Maria convida ainda à leitura de pequenas passagens da Bíblia, vivenciando-as no nosso dia a dia. 

 

6. JEJUM 

 

É o instrumento do corpo para converter o coração. É a purificação do homem inteiro, nos seus 

sentidos e nos seus gestos, para libertá-lo, através da renúncia, da escravidão do pecado e de Satanás, seu 

maior artífice.  

“Orações repetidas e jejum, atenuam o castigo de Deus.” (6.11.82) 

“Gostaria de que as pessoas, no dia de hoje, rezassem Comigo. E que rezem o máximo possível! Que, 

além disso, jejuem nas quartas-feiras e nas sextas-feiras; que, todos os dias, recitem pelo menos o Rosário: 

os Mistérios Gozosos, Dolorosos e Gloriosos.” (14.8.84) 

“Hoje peço-vos que rezem pela paz. Neste tempo a paz está ameaçada, de um modo particular. Eu peço que 

renovem o jejum e a oração nas vossas famílias. Queridos filhos, Eu quero que percebam a seriedade da 

situação e que muito daquilo que vai acontecer depende das vossas orações. Mas vós rezais pouco. 

Queridos filhos, Eu estou convosco e peço que, com seriedade, começai a rezar e a jejuar como nos primeiros 

dias da Minha vinda.” (25.7.91) 

“O melhor jejum é a pão e água. Através do jejum e da oração, podem-se parar a guerra, pode-se 

suspender as leis da natureza. Esmola não substitui o jejum. Aqueles que não são capazes de jejuar 

podem, algumas vezes, substitui-lo pela oração, esmola e confissão; mas todos devem jejuar, excepto os 

doentes”. (21.7.82) 

Outra vez dirá Nossa Senhora que o verdadeiro jejum é renunciar ao pecado e depois renunciar aos 

prazeres que nos afastam de Deus. 
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7.VIDA SACRAMENTAL – Eucaristia e Confissão Mensal 

 

  Missa 

É uma das mensagens mais fortes de Nossa Senhora, para fazer com que Cristo cresça em nossas 

vidas e possamos trilhar o caminho da santidade, necessário ao crescimento da fé e ao seu testemunho.  

Nossa Senhora pediu para rezarmos ao Divino Espírito Santo, antes da Missa. Pediu que vivêssemos a 

Santa Missa como a mais alta forma de oração e o centro de nossas vidas. A Missa é o momento mais 

importante e o mais santo. Precisa-se estar preparado e puro para receber Jesus com grande respeito. Nossa 

Senhora chora porque as pessoas não respeitam suficientemente a Eucaristia. A Mãe de Deus está triste e 

chora, principalmente, porque não vemos a extrema beleza do mistério da Missa. Numa mensagem dada 

em 1983, Ela disse: “A Missa é a maior oração a Deus. Jamais sereis capazes de entender a sua 

grandeza. É por isso que precisais ser perfeitos e humildes durante a Missa e preparar-vos para ela com 

diligência.” 

  

8. Reconciliação 

Em Medjugorje, Nossa Senhora recomenda a confissão mensal.: “A confissão mensal será o 

remédio para a Igreja do Ocidente”. (6.8.82) “Vós, filhinhos, não podeis conseguir a paz se não estiverdes 

em paz com Jesus; por isso, convido-os à confissão, a fim de que Jesus seja a vossa verdade e a vossa 

paz.” (25.1.95)  

 

 

AS 5 PEDRINHAS: 

 

   «O principal objectivo de Satanás é a destruição!...     

«como David... Eu vos ofereço 5 pedrinhas contra o vosso Golias» 
 

1. ROSÁRIO  
- reza diária, com o coração (com amor e alegria); 

2. MISSA  
- participação diária, ou pelo menos aos domingos, com Comunhão. 

3. BÍBLIA  
- leitura diária de pequenos trechos, vivenciando-os durante o dia e Nas 5ª feiras, ler Mt. 6, 24-34 

4. JEJUM 
 - praticá-lo às 4ª e 6ª feiras, a pão e água, com mais oração e amor. 

5. CONFISSÃO 
- fazê-la mensalmente e, também, logo após ter cometido um pecado grave ou mortal. 
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9. OS APÓSTOLOS DOS ÚLTIMOS TEMPOS 

É uma tema recorrente em várias aparições e manifestações marianas (La Salette, Escorial, Pe. 

Gobbi) e escritos de santos. Com certeza têm a mesma fonte, que é o Espírito Santo. 

Em 1712 já S. Luís Maria Grignon de Monfort falava deles no seu Tratado da Verdadeira 

Devoção À Virgem Maria 

 

Maria, Rainha dos Corações 

 

38. Maria é Rainha do Céu e da Terra por graça, como Jesus Cristo o é por natureza e conquista. 

Ora, assim como o Reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou interior do homem, 

segundo estas palavras: “O Reino de Deus está dentro de vós” (Lc 17, 21), assim também o Reino da 

Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas 

que Ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la, com 

os santos, Rainha dos corações. 

 

A Devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nestes últimos tempos 

 

47. Disse que isto acontecerá especialmente no fim do mundo, e em breve. Porque o Altíssimo e a sua 

Santa Mãe devem suscitar grandes santos, que ultrapassarão tanto em santidade a maior parte dos outros 

santos. 

48. Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de 

Deus, que se agitarão de todos os lados. Serão singularmente devotas da Santíssima Virgem, 

esclarecidas pela sua luz, alimentadas com seu leite, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu 

braço, e guardadas sob a sua protecção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar 

com a outra. Com uma combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os 

cismáticos com seus cismas, os idólatras com a sua idolatria e os pecadores com suas impiedades. 

Com a outra mão edificarão o Templo do Verdadeiro Salomão e a Mística Cidade de Deus, ou seja, a 

Santíssima Virgem, que pelos Santos Padres foi chamada “Templo de Salomão e Cidade de Deus”. 

Levarão todo o mundo, por suas palavras e exemplos, à Verdadeira Devoção. Isto atrair-lhes-á o ódio 

de muitos, mas também lhes trará muitas vitórias e muita glória para Deus só. Foi o que revelou 

Deus a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu tempo, que claramente o indicou numa das suas 

obras. Esta cidade, à volta da qual os homens andarão no fim do mundo, para se converterem e saciarem a 

sua fome de justiça, é a Santíssima Virgem, chamada pelo Espírito Santo Morada e Cidade de Deus (Sl 86, 

3). Somente Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, a infiel, o livre-acesso ao Paraíso Terrestre. 

 

I. Ofício Especial de Maria nos Últimos Tempos 

 

49. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria tem de ser conhecida e, por isso, deve ser manifestada 

pelo Espírito Santo. Por Ela fará Conhecer, Amar e Servir Jesus Cristo, uma vez que já não subsistem as 

razões que o levaram a ocultar, durante a vida, a sua Esposa, e a revelá-la só muito pouco, desde a pregação 

do Santo Evangelho. 

50. Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima das suas mãos, nesses derradeiros 

tempos. 

1º. Porque Ela se escondeu neste mundo, e se colocou mais abaixo que o pó, em sua humildade 

profunda, tendo obtido de Deus, dos Seus Apóstolos e Evangelistas, que não fosse manifestada. 

2º. Porque Ela é obra-prima saída das mãos de Deus, tanto na Terra pela graça, como no Céu pela 

glória. Por isso Deus quer, por meio d’Ela, ser louvado e glorificado sobre a terra pelos viventes. 

3º. Sendo a aurora que precede e descobre o Sol da Justiça, Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida 

e vista, para que Jesus o seja também. 

4º. Visto ser Ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós da primeira vez, haverá de sê-lo ainda 

quando Ele vier pela segunda, embora de maneira diversa. 

5º. Como é Maria o meio seguro, a via recta e imaculada para ir a Jesus Cristo e para o encontrar 

perfeitamente, é por Ela que o devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar 
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Maria, achará a vida (Pr 8, 35), isto é, encontrará Jesus Cristo, que é o Caminho, a Verdade e a Vida (Jo 14, 

6). Mas não a pode achar quem a não procurar; não pode procurá-la quem a não conhecer: pois não se 

busca nem se deseja um objeto desconhecido. É pois necessário que Maria seja conhecida mais do que 

nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. 

6º. Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nestes últimos 

tempos. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados, que 

se converterão e regressarão à Igreja Católica. Em força, para se opor aos inimigos de Deus, aos idólatras, 

cismáticos, maometanos, judeus e ímpios endurecidos, que se revoltarão terrivelmente, para seduzir e fazer 

cair, por meio de promessas e ameaças, todos os que lhes forem contrários. E, finalmente, Ela deve brilhar 

em graça, para animar e suster os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos 

Seus interesses. 

7º. Enfim, Maria deve ser terrível para o demónio e seus sequazes, como um exército disposto em 

linha de batalha (Ct 6, 3.9), principalmente nestes últimos tempos. A razão disso é que o demónio 

intensifica todos os dias seus esforços e combates, visto saber bem que tem pouco tempo (Ap 12, 12), e 

muito menos do que nunca, para perder as almas. Suscitará em breve cruéis perseguições, e armará 

terríveis emboscadas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhe são precisos mais esforços 

para vencer estes do que os outros. 

51. Estas últimas e cruéis perseguições do demónio aumentarão dia a dia, até vir o Reino do 

Anticristo. É principalmente a estas que se deve aplicar a primeira e célebre predição e maldição de Deus 

proferida no Paraíso Terrestre contra a serpente. Vem a propósito explicá-la aqui, para a glória da 

Santíssima Virgem, salvação dos Seus filhos e confusão do demónio.  

“Porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a d'Ela; Ela te esmagará a 

cabeça, e tu armarás ciladas ao seu calcanhar” (Gn 3, 15). 

52. Deus nunca estabeleceu e formou senão uma única inimizade, mas esta irreconciliável, 

devendo durar e mesmo aumentar até o fim. É a inimizade entre Maria, sua digna Mãe, e o demónio; entre 

os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e satélites de Lúcifer. Deste modo, o inimigo mais 

terrível que Deus constituíu contra o demónio é Maria, sua Santa Mãe. E Maria, ainda existindo apenas na 

mente de Deus, foi por Ele dotada, desde o Paraíso Terrestre, de tanto ódio contra este maldito inimigo, 

tanta diligência em descobrir a malícia desta antiga serpente, tanta força para vencer, aniquilar e esmagar 

este ímpio orgulhoso, que este a teme, não só mais que a todos os anjos e homens, mas, num certo sentido, 

mais do que ao próprio Deus. Não é que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente superiores 

aos da Santíssima Virgem, visto as perfeições d'Ela serem limitadas. Mas é que: Em primeiro lugar, 

Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais em ser vencido e castigado por uma pequena e humilde 

serva de Deus, e a humildade desta humilha-o mais que o poder divino. 

Em segundo lugar, Deus conferiu a Maria um tão grande poder sobre os demónios, que eles 

temem mais um único dos Seus suspiros por alguma alma, que as orações de todos os santos, e uma só das 

suas ameaças, mais que qualquer outro tormento. Isto foram eles obrigados a confessar muitas vezes, ainda 

que de má vontade, pela boca dos possessos. 

53. O que Lúcifer perdeu por orgulho, ganhou-o Maria pela sua humildade; o que Eva condenou e 

perdeu pela desobediência, salvou-o Maria obedecendo. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos 

os seus filhos e entregou-os ao demónio. Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente 

consigo todos os Seus filhos e servos, e consagrou-os à Divina Majestade (Santo Irineu). 

54. Deus constituiu não somente uma inimizade, mas “inimizades”, não apenas entre Maria e o 

demónio, mas também entre a descendência da Virgem Santa e a de Satanás. Isto quer dizer que Deus 

estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima 

Virgem e os filhos e escravos do demónio: eles não se amam, nem têm qualquer correspondência interior 

uns com os outros. Os filhos de Belial (Dt 13, 13), os escravos de Satanás, os amigos do mundo (não há 

diferença), até hoje perseguiram sempre, e perseguirão mais do que nunca, aqueles que pertencem à 

Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel, e Esaú perseguiu Jacó, figuras dos 

réprobos e dos predestinados. Mas a humilde Maria alcançará sempre a vitória sobre este orgulhoso, e 

essa vitória será tão grande que chegará a esborrachar-lhe a cabeça, onde reside o seu orgulho. Ela 

descobrirá sempre a sua malícia de serpente, e porá a descoberto as suas tramas infernais. Dissipará os seus 

conselhos e protegerá, até o fim dos tempos, os Seus servos fiéis contra aquelas garras cruéis. Mas o poder 

de Maria sobre todos os demónios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás armará 
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ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos, que Ela suscitará para 

lhe fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e 

perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, em troca, serão ricos da 

graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e de elevada santidade diante de 

Deus, e superiores a toda criatura pelo seu zelo ardente. Estarão tão fortemente apoiados no socorro divino 

que esmagarão, com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria, a cabeça do demónio, fazendo 

triunfar Jesus Cristo. 

 

II. Os Apóstolos dos Últimos Tempos 

 

55. Enfim, Deus quer que sua Mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que 

nunca. Isso acontecerá, sem dúvida, se os predestinados entrarem, com a graça e a luz do Espírito Santo, 

na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Verão então, com tanta claridade quanto a 

fé lhes permitir, a formosa estrela do mar, e, se obedecerem às suas directivas, chegarão a bom porto apesar 

das tempestades e dos piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e devotar-se-ão inteiramente ao seu 

serviço, como Seus súbditos e Seus escravos de amor. Experimentarão as suas doçuras e bondades 

maternais, e amar-lhe-ão ternamente, como Seus filhos muito queridos. Conhecerão as misericórdias de 

que Ela é cheia, e sentirão a necessidade que têm do seu socorro. Recorrerão sempre a Ela, em todas as 

coisas, como sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Compreenderão que Ela é o meio 

mais fácil, mais curto, mais perfeito para irem a Jesus, e a Ela se entregarão de corpo e alma, sem reservas, 

para do mesmo modo pertencerem a Jesus Cristo. 

56. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? 

Serão “ministros do Senhor” (Hb 1, 7; Sl 103, 4) que, qual fogo crepitante, levarão a toda 

parte as chamas do Amor Divino. Serão “setas na mão do Poderoso” (Sl 126, 4), flechas agudas nas 

mãos poderosas de Maria para trespassarem os seus inimigos.  

Serão “filhos de Levi” (Ml 3, 3), bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem 

apegados a Deus, que trarão o Ouro do Amor em seus corações, o incenso da oração no espírito, e a 

mirra da mortificação no corpo. Serão por toda parte o “bom odor de Jesus Cristo”: odor de vida para 

os pobres, os pequenos e os humildes; odor de morte para os grandes, os ricos e orgulhosos mundanos 

(2 Cor 2, 15-16). 

57. Serão “nuvens tonitruantes” ( Mc 3, 17; Sl 103, 7), que voarão pelos ares ao menor sopro 

do Espírito Santo. E, sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, 

espalharão a chuva da Palavra de Deus e da Vida Eterna. Bradarão contra o pecado, clamarão 

contra o mundo, fulminarão o demônio e seus adeptos. Atravessarão de lado a lado, para a vida ou 

para a morte, com a espada de dois gumes da Palavra de Deus (Ef 6, 17; Hb 4, 12), todos aqueles a 

quem forem enviados da parte do Altíssimo. 

58. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a 

palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos ao inimigo. Dormirão sem 

ouro nem prata e, o que é mais, sem cuidados, no meio dos outros sacerdotes eclesiásticos e clérigos 

(Sl 67, 14). Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para irem, com a recta intenção da glória 

de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo os chamar. Deixarão após si, nos lugares 

onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a Lei (Rm 13, 10). 

59. Sabemos, enfim, que serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as 

pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de 

Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho e não segundo as máximas do mundo, sem se 

colocar em inquietação nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, 

por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de dois gumes, que é a Palavra de Deus; trarão aos 

ombros o estandarte sangrento da Cruz, o crucifixo na mão direita, o Rosário na esquerda, os 

sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, e a modéstia e mortificação de Jesus Cristo em toda a 

sua conduta.  

Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, 

para estender o seu Império sobre o dos ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá 

isto?... Só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar: “Esperei 

ansiosamente o Senhor” (Sl 39, 2). 
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LA SALETTE EM 1846 

  

Comparemos as palavras proféticas de S. Luís de Monfort com as revelações de La Salette em 

1846: “ 

“Eu dirijo um apelo urgente à Terra. Apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos 

Céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos 

homens. 

  Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim para que eu os conduza ao 

meu Divino Filho, aqueles que levo, por assim dizer nos meus braços, aqueles que viveram de acordo com 

o meu espírito. 

 Enfim, apelo aos Apóstolos dos Últimos Tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo que viveram no 

desprezo do mundo e de si mesmos, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na 

mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o 

tempo para que eles saiam e venham iluminar a Terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou 

convosco e em vós, contanto que a vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças. Que o 

vosso zelo vos faça como que sedentos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno 

número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins.” 

 

 

ESCORIAL 

  

Também no Escorial - a 2 de Junho de 1984 - é o próprio Senhor Jesus que descreve estes Novos e 

Últimos Apóstolos: 

JESUS: Dentro em breve irei escolher os Apóstolos dos Últimos Tempos. Vais ver como andarão vestidos 

os Apóstolos dos Últimos Tempos. 

 

LUZ AMPARO: Oh! Mas esse não é um dos daqui em baixo. Estou entre a terra e o Céu. Mas esse não é 

de baixo. Esse será aquele que virá no último tempo. Como vão vestidos! Com uma batina preta, cinturão 

branco; na lapela tem uns broches dourados. E como se chama o que levam por cima? 

 

JESUS: Uma esclavina. (Esclavina é o mesmo que uma murça ou romeira que os peregrinos usavam sobre 

a túnica.) 

 

LUZ AMPARO: Ah, uma esclavina. Eu não sei o que é uma esclavina, mas também tem dois broches 

dourados. E ao longo da batina caem felpos amarelos. O que põe no cinturão? Há três letras à direita e três 

letras à esquerda. Há um H, um D e um M no lado direito. E no outro lado um M, um P e um J. Depois 

explicas-me o que é isso. Têm sapatos brancos e chapéus na cabeça. Os chapéus são muito estranhos. 

Parecem quase parecidos com os de coco, mas não, são redondos. Terão de andar assim vestidos? E onde é 

que estão esses apóstolos para os escolheres? 

 

JESUS: Por isso peço que as almas se purifiquem, para Eu escolher Apóstolos dos Últimos Tempos. 

 

LUZ AMPARO: E quem é esse que vem aí? Onde estão os outros? Elias também? Que barba tem! E esse 

também será um dos que andam vestidos como estes? Que disseste? 

 

JESUS: Sim; e pregarão a doutrina de Cristo.  
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LUZ DE MARIA, costa-riquenha que tem tido manifestações do Céu, mesmo através de 

lacrimações de imagens e exsudações, e recebido locuções de Jesus, Maria e S. Miguel; devidamente 

acompanhada pela Igreja, no dia 3 de Novembro de 2019, recebeu estas palavras da Virgem Maria: 

 

«Amados Filhos do Meu Imaculado Coração: CADA UM DOS MEUS FILHOS É PARTE DA 

MINHA COROA. VÓS, A QUEM GUIO AO MEU FILHO E AO TRIUNFO FINAL, ONDE A 

VONTADE DIVINA SE CUMPRIRÁ NA TERRA, COMO CUMPRE NO CÉU' (Cfr. Mt 6,10), "SOIS 

OS APÓSTOLOS DOS ÚLTIMOS TEMPOS" .» 

 

PE. GOBBI 

 

Dongo (Itália), 8 de Junho de 1991 Festa do Imaculado Coração de Maria  

452. Os apóstolos dos últimos tempos  
«Fostes escolhidos por Mim e chamados a fazer parte do meu exército vitorioso. Fazeis parte da minha 

propriedade. Tenho um grande desígnio sobre vós. Estes são os tempos da vossa maturidade e do vosso testemunho 

público. Mostrai--vos a todos como os meus consagrados, como os apóstolos destes últimos tempos.  

Como apóstolos dos últimos tempos, deveis anunciar com coragem todas as verdades da fé católica, 

proclamar com força o Evangelho, desmascarar com decisão as perigosas heresias, que se mascaram de 

verdade para melhor enganar as mentes e afastar assim da verdadeira fé um grande número de meus filhos.  

Como apóstolos dos últimos tempos, deveis opor-vos com o poder dos pequeninos à soberba força dos 

grandes e dos doutos, os quais, seduzidos por uma falsa ciência e pela vanglória, despedaçaram o Evangelho de 

Jesus, propondo deste uma interpretação racional, humana e totalmente errada.  

Chegaram os tempos preditos por S. Paulo, em que muitos anunciam doutrinas falsas e estranhas; assim 

corre-se atrás destas fábulas e muitos afastam-se da verdade do Evangelho.  

Como apóstolos dos últimos tempos, deveis seguir Jesus pelo caminho do desprezo do mundo e de vós 

mesmos, da humildade, da oração, da pobreza, do silêncio, da mortificação, da caridade, de uma união mais 

profunda com Deus. Sois desconhecidos e desprezados pelo mundo e por aqueles que vos rodeiam; frequentemente 

opõem-se a vós e sois marginalizados e perseguidos porque este sofrimento é necessário para que a vossa própria 

missão se torne fecunda.  

Como apóstolos dos últimos tempos, deveis agora iluminar a terra com a luz de Cristo. Mostrai-vos a 

todos como meus filhos, porque Eu estou sempre convosco. A fé seja a luz que vos ilumine nestes dias de 

apostasia e de grande escuridão e só vos consuma o zelo pela glória do meu Filho Jesus, nestes tempos em que a 

infidelidade está tão difundida.  

Como apóstolos dos últimos tempos, é a vós que compete realizar a segunda evangelização. 

EVANGELIZAI A IGREJA, QUE SE AFASTOU DO ESPÍRITO DE CRISTO E SE DEIXOU SEDUZIR 

PELO ESPÍRITO DO MUNDO, QUE PENETROU NELA PROFUNDAMENTE E A INVADIU 

TOTALMENTE. Evangelizai a humanidade, que voltou a ser pagã, depois de quase dois mil anos desde o 

primeiro anúncio do Evangelho. Evangelizai todos os homens, que se tornaram vítimas dos erros, do mal, do 

pecado e se deixam arrastar pelo vento impetuoso de todas as falsas ideologias. Evangelizai os povos e as nações da 

terra, mergulhadas nas trevas da negação prática de Deus, ao mesmo tempo que se prostram ao culto do prazer, do 

dinheiro, da força, do orgulho, da impureza.  

Chegaram os vossos tempos para que possais dar agora o vosso forte testemunho de discípulos fiéis a 

Jesus até ao derramamento do vosso próprio sangue. Quando, minhas pequenas crianças, derdes este 

testemunho de apóstolos dos últimos tempos, então o meu Coração Imaculado terá o seu maior triunfo».  

Finalmente na última mensagem de Maria ao Pe. Gobbi, a 605ª, a 31 de Dezembro de 1997 diz: 

“Tomai-vos assim, os corajosos anunciadores deste seu triunfo, porque VÓS PEQUENAS 

CRIANÇAS A MIM CONSAGRADAS, QUE VIVEIS DO MEU PRÓPRIO ESPÍRITO, SOIS OS 

APÓSTOLOS DESTES ÚLTIMOS TEMPOS.” 
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                                                                  ANEXOS  

 

DO LIVRO “O SEGREDO DE MARIA” DE S. LUIS DE MONFORT 
 

    

  O Segredo é um resumo do Tratado, que S. Luis Maria Grignon de Monfort 

escreveu pela mesma época — entre 1702 e 1715 —, tratando-se de uma carta 

destinada a uma alma piedosa, directora de um hospício para incuráveis, em Nantes, 

que o Santo fundara. Com esta carta, pretende confiar-lhe um «segredo» para a 

santidade, que o Altíssimo lhe revelara, e que ele deseja que chegue ao 

conhecimento de todas as almas de boa vontade. 

QUE «SEGREDO» É ESSE? É o da Verdadeira Devoção a Maria, para se 

ter uma Perfeita Devoção a Jesus Cristo, e cumprir plenamente a Vontade de Deus-

Trindade. 

Com efeito, a espiritualidade mariana de São Luís Maria é essencialmente cristocêntrica: «Jesus é o 

nosso Tudo». (Tratado, n.° 61), mas para achar esse «Tudo» , é necessário, primeiro, encontrar Maria e ir 

até Jesus, por Ela. 

A espiritualidade mariana de São Luís Maria é essencialmente trinitária. Ele apresenta-A sempre em 

relação com as Três Pessoas Divinas: «Deus Pai não deu ao mundo o Seu Unigénito senão por Maria e 

quer formar filhos por Maria até à consumação do mundo» (Tratado, n.°s l6 e 29). 

Deus Filho, «fez-se homem para nos salvar, mas foi por Maria e em Maria» e «quer ser formado e, 

por assim dizer, incarnado todos os dias por intermédio da Sua muito amada Mãe, nos Seus membros» 

(Tratado, n.°s 16 e31). 

Deus Espírito Santo «foi com Ela e n’Ela e d'Ela que formou a Sua obra prima: Um Deus feito 

homem, e que forma até ao fim do mundo os predestinados e os membros do Corpo que tem por Cabeça o 

adorável Jesus»; «comunicou a Maria, Sua fiel Esposa, os Seus dons inefáveis» e «quer formar n'Ela e por 

Ela eleitos». (Tratado, n.°s 20, 25 e 34). 

A verdadeira devoção a Maria é o caminho da perfeição e para se chegar mais depressa e mais 

facilmente a Jesus e à Santíssima Trindade. É o meio mais fácil e seguro para O encontrar e cumprir a Sua 

Vontade. 

 

COMO? 

Através da consagração total de si mesmo à Santíssima Virgem, como «escravo eterno», e a Jesus, a 

Sabedoria Eterna e Incarnada, por Ela. Uma «escravidão de amor» e «voluntária». Essa dependência 

amorosa de Maria consiste, na prática, em fazer todas as coisas, com Maria, em Maria, por Maria e para 

Maria, para melhor as fazer para Jesus Cristo e cumprir plenamente a Vontade de Deus. Trata-se de uma 

espiritualidade conscientemente vivida, duma doação total a Maria e a Deus, por Ela, livremente decidida, 

e não como fizeram os nossos padrinhos, em nosso nome, no nosso Baptismo. É por isso que esta 

Consagração é uma perfeita renovação das promessas do Baptismo. 

 

QUE MULHER É ESTA? 

São Luís de Montfort vê em Maria a Mulher descrita no Génesis e no Apocalipse, destinada a 

esmagar a cabeça da Serpente e a fazer reinar Jesus Cristo. Vemos no Tratado: «Foi pela Santíssima 

Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por Ela que deve reinar no mundo». (Tratado, 

n.°l). Apresenta-A como a Condestável de um Exército de almas precisamente formadas pelo Espírito 

Santo e por Ela, «almas pequenas», simples e puras, mas fortes contra o Inimigo, e que são o seu 

Calcanhar. São os «Apóstolos dos Últimos Tempos»: ministros do Senhor, Sacerdotes, mas também todos 

os Religiosos e leigos, que praticam a verdadeira devoção a Maria, o «segredo» que o Santo ensina. 

A ORIGINALIDADE DO SEGREDO é a explicação da Árvore da Vida. Ele compara a 

verdadeira devoção a Maria, e a própria Maria, a uma Árvore, plantada na alma que A desejar. Essa Árvore 

deve ser cuidada: limpar-lhe o terreno (cortar com todos os prazeres inúteis e as vãs ocupações com as 
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criaturas); protegê-la das lagartas (o nosso amor próprio e o amor às comodidades); defendê-la dos 

animais, (os nossos pecados); regá-la sempre, com comunhões, Missas, e outras orações públicas e 

privadas. 

Se esta Árvore for assim fielmente cuidada, dará fruto a seu tempo, que não é outro senão Jesus 

Cristo, «que sempre foi e será o único fruto de Maria» (Cfr. Segredo, n.°s 70-78). É o cumprimento do que 

diz São Paulo: «Já não sou eu que vivo: É Cristo que vive em mim». (Gálatas, 2, 20). A que poderíamos 

acrescentar: «Maria e Cristo que vivem em mim». E, com Eles, toda a Santíssima Trindade, segundo a 

promessa de Jesus: « Se alguém Me tem amor, Meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele a Nossa 

morada». (João, 14, 23). Jesus disse a Sta Faustina: “O Meu Reino na terra é a minha vida na alma 

humana.” 

O lema principal de São Luís de Montfort: «Dieu Seul!» Deus Só! Por Maria, a Jesus e, por Eles, 

até à adorável Trindade, nosso Único Deus. 

PERIGO DA HUMANIDADE HOJE – S. Luís o dá a entender na Oração Inflamada e no Tratado, 

ao falar da luta tenaz, no fim dos tempos, entre Maria e os seus devotos filhos, e Lúcifer e os seus sequazes. 

 

A ACÇÃO DE MARIA ESTÁ À VISTA nas Aparições de Paris (Rue du Bac, N. Sa das Graças, 

«Medalha Milagrosa», 1830), La Salette (1846), Lourdes (1858), Fátima (1917), Pontmain (1871), Laus 

(1664-1718), Banneux (1933), Garabandal (1961-65), Escorial (1981-2002), Medjugorje (1981-hoje), 

Kibeho (1982-88), chamando multidões à conversão, oração e penitência, como práticas essenciais para a 

santificação e salvação. 

 

A ACÇÃO DE LÚCIFER e seus sequazes está à vista, nos sinais de podridão social e decadência 

humana evidenciados na falta de princípios e valores fundamentais, nos males que nos rodeiam, tais como 

a universal corrupção das Autoridades, o desprestígio do Poder, a destruição da Família, o aborto e a droga, 

a procura do prazer sem limites e a premente insatisfação, que confirmam a necessidade da caminhada sob 

o manto de Maria, que garante a salvação, o alcance da perfeição e, por fim, o Reino de Cristo na Terra. 

 

PRIMEIRA PARTE  

PAPEL DE MARIA EM NOSSA SANTIFICAÇÃO 
A NECESSIDADE DE NOS SANTIFICARMOS POR MARIA 

 

[3]A vontade divina em relação a ti, ó alma, é que te tornes santa como Deus nesta vida e gloriosa como 

Ele na outra.  Tua vocação é a aquisição da própria santidade de Deus; para este objectivo é que devem 

tender todos os teus pensamentos, palavras, acções, sofrimentos e movimentos de tua vida. Obra 

impossível à natureza; só Deus, por uma graça abundante e extraordinária, o poderá conseguir. 

  

Nossa santificação exige a prática da virtude.  

 

MEIOS:[4] Os meios de salvação e de santificação, indicados no Evangelho, explicados pelos mestres da 

vida espiritual, e praticados pelos santos, são necessários aos que se querem salvar e atingir a perfeição: a 

humildade de coração, a oração contínua, o abandono à Divina Providência, a conformidade com a vontade 

de Deus.  

A TODOS Deus dá a Sua Graça forte e suficiente. A Graça grande para acções grandes; graças pequenas 

para pequenas acções. 

 

Para a prática da virtude necessitamos da graça de Deus. COMO A ALCANÇAR: 

  

Por Maria, que deu o ser a vida ao Autor de toda graça.  

[9] Deus Pai, dando-lhe o Seu Filho , deu-lhe todas as suas graças.  

[10] Deus a escolheu para tesoureira, ecónoma e dispensadora de todas as suas graças; de sorte que todas as 

suas graças e todos os seus dons passam por suas mãos; e segundo o poder que Ela recebeu, como diz São 

Bernardino, Ela distribui a quem quer, como quer, quando quer e quanto quer, as graças do Pai Eterno, as 

virtudes de Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo.  
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Diz Stº Agostinho: “os predestinados estão encerrados no seio de Maria e só vêm a luz quando ela os faz 

nascer para a Vida Eterna.” 

[15] Foi a Maria que Deus Pai disse: Minha filha, habita em Jacó.  

Foi a Maria que Deus Filho disse: Minha querida Mãe, recebe Israel como herança, os predestinados.  

Foi a Maria que o Espírito Santo disse: Lança, minha Esposa fiel, raízes nos meus eleitos. Todo aquele, 

pois, que é eleito e predestinado tem a Ssma. Virgem habitando em si, na sua alma, e aí a deixa lançar 

raízes de profunda humildade, de ardente caridade e de todas as virtudes.   

[16] Maria é chamada por Sto. Agostinho o molde vivo de Deus, forma Dei, o que quer dizer que foi nela 

somente que Deus feito homem foi formado ao natural, sem que lhe falte nenhum traço da Divindade. 

Quem quer que nele se deixe manejar, nele recebe todos os traços de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, duma 

maneira suave, proporcionada à fraqueza humana, sem muito trabalho e agonia; duma maneira segura, sem 

temor de ilusão, pois o demónio nunca teve e jamais terá acesso até Maria, santa e imaculada, sem sombra 

da menor mancha de pecado.  

 

Porque Maria é o Paraíso e o mundo de Deus.  

 

[19] Maria é o Paraíso de Deus e o seu mundo inefável, no qual o Filho de Deus entrou para nele operar 

maravilhas, para guardá-lo e nele se comprazer. Ele fez este mundo para o homem peregrino; fez um 

mundo para o homem bem-aventurado, o Paraíso; fez, porém, um outro para si - Maria. 

[20]  Em Maria, forno de amor,  Jesus é o Pão dos fortes e dos Anjos; mas em Maria, ele é o Pão das 

crianças.  

22. Na Árvore da Vida, dela receberás pedaços – é a Cruz de Jesus; ela te dará paciência para a levares com 

alegria; mesmo provando as amarguras do cálice ela te dará o consolo de Mãe que sucede à tristeza e 

ânimo para a levar. 

 

A CULTURA E O CRESCIMENTO DA  

ÁRVORE DA VIDA  
 

1- A Santa Escravidão de amor é a verdadeira Árvore da vida.  
[70] É um segredo desconhecido de quase todos. Se achaste o tesouro escondido no campo de Maria, a 

pérola preciosa do Evangelho, é preciso vender tudo para adquiri-la; é necessário o sacrifício de ti mesmo 

nas mãos de Maria, e que alegremente te percas nela para aí encontrar somente Deus.  

Se o Espírito Santo plantou em tua alma a verdadeira Árvore da vida, que é a devoção que acabo de 

explicar, é preciso que a cultives com o máximo cuidado, a fim de que frutifique no devido tempo. Esta 

devoção é o grão de mostarda de que fala o Evangelho, o qual, sendo, ao que parece, o menor de todos 

os grãos, torna-se todavia bem grande e se eleva tão alto que as aves do céu, quer dizer os predestinados, aí 

fazem o seu ninho e repousam à sombra durante o calor do sol e aí se escondem, em segurança, dos 

animais ferozes.  

 

2- A maneira de cultivá-la.  
[71] 1º) Sendo esta árvore plantada em um coração bem fiel, quer crescer para o Alto! 

[72] 2º) É preciso que a alma esteja ocupada como um bom jardineiro a cuidá-la e a repará-la. Pois esta 

árvore, sendo viva e devendo produzir um fruto de vida, quer ser cultivada e aumentada por um contínuo 

olhar e contemplação da alma, e conseqüentemente uma alma perfeita há de nela pensar continuamente, 

dela fazer sua principal ocupação.  

Violência a si próprio  

[73] 3º) É preciso arrancar e cortar os cardos e os espinhos que com o tempo poderiam sufocar esta 

árvore, ou impedi-la de produzir fruto; ser fiel em cortar e podar, pela mortificação e violência a si 

próprio, todos os PRAZERES INÚTEIS e as vãs ocupações com as criaturas; ou por outra, crucificar a 

carne, guardar o silêncio, mortificar os sentidos.  
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Nada de amor próprio.  

[74] 4º) É necessário velar para que as lagartas não a prejudiquem em nada. Essas lagartas são o amor de 

si mesmo e das comodidades, as quais comem as folhas verdes e as belas esperanças que a Árvore tinha do 

fruto: pois o amor de si mesmo e o amor de Maria não se toleram absolutamente.  

 

Horror ao pecado.  

[75] 5º) Não se deve deixar que as feras se aproximem dela. Essas feras são os pecados. 

 

Fidelidade aos exercícios  

[76] É necessário regar continuamente essa árvore divina com a comunhão, a missa e outras orações 

públicas e particulares; sem o que essa árvore deixaria de frutificar.  

 

Paz nas provações.  

[77] 6º) Não nos devemos preocupar se for sacudida pelo vento, pois é necessário que a combata o vento 

das tentações para fazê-la tombar; esta devoção à Santa Virgem será necessariamente atacada e 

contradita; porém desde que se persevere em cultivá-la, não há nada a temer. Apocalipse: “Nisto se vê a 

perseverança dos santos: os que cumprem os mandamentos e guardam o testemunho de Jesus” – estes 

filhos de Deus e de Maria serão atacados. 

3- O fruto da Árvore da vida é o amável e adorável Jesus 

[78] Alma predestinada, se tu cultivas assim a tua Árvore da vida, plantada de novo pelo Espírito Santo em 

tua alma, eu te asseguro que em pouco tempo crescerá tão alto que as aves do céu aí habitarão, e tornar-

se-á tão perfeita que afinal dará seu fruto de honra e de graça a seu tempo, quer dizer O AMÁVEL E 

ADORÁVEL JESUS QUE SEMPRE FOI E QUE SERÁ SEMPRE O ÚNICO FRUTO DE MARIA. 

(ISTO É O MISTÉRIO DO NATAL) 

A Alma mais feliz de todas é aquela que aprecia e conserva seu fruto até a morte. Assim seja.  

 

QUEM TEM ESTE SEGRDO, GUARDE-O! 
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 Métodos do terço   

        “Não é possível expressar quanto a Santíssima Virgem estima o Rosário sobre todas as demais 

devoções, e quão magnânimo é ao recompensar os que trabalham para pregá-lo, estabelecê-lo e cultivá-

lo. Recitado enquanto são meditados os mistérios sagrados, o Rosário é manancial de maravilhosos frutos 

e depósito de toda espécie de bens. Através dele, os pecadores obtêm o perdão; as almas sedentas se 

saciam; os que choram acham alegria; os que são tentados, a tranquilidade; os pobres são socorridos; os 

religiosos, reformados; os ignorantes, instruídos; os vivos triunfam da vaidade, e as almas do purgatório 

(por meio de sufrágios) encontram alívio. Perseverai, portanto, nessa santa devoção, e tereis a coroa 

admirável preparada no Céu para a vossa fidelidade”. (São Luís Maria) 

 

Método para rezar com fruto o santo rosário, segundo São Luis Maria Grignion de 

Montfort 

O Rosário é formado por 150 Ave-Marias, o Terço por 50 Ave-Marias.  

  

1. Fazer o Sinal da Cruz 

Em nome do Pai, (+) do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

2. Fazer o Oferecimento do Terço 

Uno-me a todos os santos que estão no Céu, a todos os justos que estão sobre a Terra, a todas as almas fiéis 

que estão neste lugar. Uno-me a Vós, meu Jesus, para louvar dignamente Vossa Santa Mãe, e louvar-Vos a 

Vós, nela e por Ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este Rosário, que quero recitar 

com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último da minha vida. 

Nós Vos oferecemos, Trindade Santíssima, este Credo, para honrar os mistérios todos de nossa Fé; este 

Pater (Pai Nosso) e estas três Ave-Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas 

pessoas. Pedimo-Vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Assim seja. 

3. Rezar o Credo, segurando a cruz do terço 

4. Rezar 1 Pai Nosso, segurando a conta grande logo após a cruz 

Dizer: Louvemos a Maria, Filha bem amada do Pai Eterno. 

Em seguida rezar 1 Ave Maria, segurando a conta pequena que se segue. 

Dizer: Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. 

Em seguida rezar 1 Ave Maria, segurando a conta pequena que se segue. 

Dizer: Esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. 

Em seguida rezar 1 Ave Maria, segurando a conta pequena que se segue. 

5. Rezar 1 Glória ao Pai. 

Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por todos os 

séculos dos séculos, Amém. 

6. Em seguida, Ó Meu Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o 

céu, principalmente as que mais precisarem. 

 

Oração Inicial  

“Uno-me a todos os santos que estão no Céu, a todos os justos que estão na terra, a todas as almas fiéis que 

estão neste lugar. Uno-me a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa santa Mãe, e louvar-vos nela e 

por ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este Rosário que quero recitar com 

modéstia, atenção e devoção como se fosse o último de minha vida.” 
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Ofereço-vos, Santíssima Trindade, este Credo para honrar todos os mistérios da nossa fé; este Pai-Nosso e 

estas três Ave-Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Peço-vos 

uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Amém. 

Símbolo Apostólico  

Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso 

Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio 

Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu 

aos Céus; está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.  

Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja católica; na comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na 

ressurreição da carne; na vida eterna. Amém. 

Pai-Nosso 

Pai-Nosso que estais nos Céus, santificado seja o Vosso nome; venha a nós o Vosso reino, seja feita a 

Vossa vontade, assim na terra como no Céu; o pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas 

ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, 

mas livrai-nos do mal. Amém. 

Ave-Maria 

Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do 

vosso ventre Jesus; Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa 

morte. Amém 

D – Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

T – Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

[Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu e socorrei 

principalmente às que mais precisais] 

 

MISTÉRIOS GOZOSOS 

(Segunda-feira e Sábado) 

I. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta primeira dezena para honrar a vossa Encarnação no seio da 

Virgem Maria, e vos pedimos, por este mistério e por sua intercessão uma profunda humildade. Assim 

seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da Encarnação, desça em nossas almas. Assim seja. 

II. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta segunda dezena para honrar a Visitação de vossa santa Mãe à 

sua prima Santa Isabel e a santificação de São João Batista; e vos pedimos por este mistério e por 

intercessão de vossa Mãe Santíssima a caridade para com o nosso próximo. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória). 
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Que a Graça do mistério da Visitação, desça em nossas almas. Assim seja.  

III. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta terceira dezena para honrar o vosso Nascimento no estábulo de 

Belém; e vos pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima o desapego dos bens 

terrenos, o desprezo das riquezas e o amor à pobreza. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério do Nascimento de Jesus desça em nossas almas. Assim seja. 

IV. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta quarta dezena para honrar a Vossa Apresentação no templo e a 

purificação da Virgem Maria, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão uma grande pureza de 

corpo e alma. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça dos mistérios da Apresentação e da Purificação, desçam em nossas almas. Assim seja. 

V. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta quinta dezena para honrar a vossa perda no templo e reencontro 

pela Virgem Maria, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão a verdadeira Sabedoria. Assim 

seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério do reencontro de Jesus, desça em nossas almas. Assim seja. 

 MISTÉRIOS LUMINOSOS (Quinta-feira) 

I. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta primeira dezena para honrar o vosso Batismo no Rio Jordão pelas 

mãos de São João Batista; e vos pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima, a 

renovação em nós da graça do nosso próprio Batismo. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério do Batismo de Jesus desça em nossas almas. Assim seja. 

II. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta segunda dezena para honrar a vossa presença santificante nas 

Bodas de Caná; e vos pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima, a graça da 

fidelidade e da união nas nossas famílias. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério das Bodas de Caná desça em nossas almas. Assim seja. 

III. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta terceira dezena para honrar o vosso empenho na proclamação 

do Evangelho; e vos pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima, a graça de um 

fervor renovado no nosso apostolado. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da Vida Apostólica de Jesus desça em nossas almas. Assim seja. 
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IV. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta quarta dezena para honrar a vossa transfiguração no Monte 

Tabor; e vos pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima, a graça da nossa própria 

transfiguração através da aceitação dos nossos sofrimentos e da obediência aos vossos mandamentos. 

Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da transfiguração desça em nossas almas. Assim seja. 

V. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta quinta dezena para honrar a instituição dos sacramentos da 

Eucaristia e do sacerdócio cristão; e vos pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe 

Santíssima, um amor e reparação cada vez maior ao tesouro do Santíssimo Sacramento. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da Instituição da Santíssima Eucaristia desça em nossas almas. Assim seja. 

MISTÉRIOS DOLOROSOS (Terça e Sexta-feira) 

I. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta primeira dezena para honrar a vossa agonia mortal no Jardim das 

Oliveiras, e vos pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima, a contrição de nossos 

pecados. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da agonia de Jesus desça em nossas almas. Assim seja. 

II. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta segunda dezena para honrar a vossa sangrenta flagelação, e vos 

pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima, a mortificação dos nossos sentidos. 

Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da flagelação de Jesus desça em nossas almas. Assim seja. 

III. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta terceira dezena para honrar a vossa coroação de espinhos, e vos 

pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima, o desprezo do mundo. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da coroação de espinhos, desça em nossas almas. Assim seja. 

IV. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta quarta dezena para honrar o carregamento da Cruz, e vos 

pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima, a paciência em todas as nossas 

cruzes. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério do carregamento da Cruz desça em nossas almas. Assim seja. 

V. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta quinta dezena para honrar a vossa crucificação e morte 

ignominiosa sobre o Calvário, e vos pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima, 

a conversão dos pecadores, a perseverança dos justos e o alívio das almas do Purgatório. Assim seja. 
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(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da morte de Jesus desça em nossas almas. Assim seja. 

MISTÉRIOS GLORIOSOS (Quarta-feira e Domingo) 

I. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta primeira dezena para honrar a vossa ressurreição gloriosa, 

e vos pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima, o amor de Deus e o fervor no 

nosso serviço. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da ressurreição de Jesus desça em nossas almas. Assim seja. 

II. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta segunda dezena para honrar a vossa triunfante ascenção, e 

vos pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima, um ardente desejo do Céu, nossa 

querida Pátria. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da ascensão, desça em nossas almas. Assim seja. 

III. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta terceira dezena para honrar o mistério de Pentecostes, e 

vos pedimos por este mistério e por intercessão de vossa Mãe Santíssima a descida do Espírito Santo em 

nossas almas. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério de Pentecostes, desça em nossas almas. Assim seja. 

IV. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta quarta dezena para honrar a triunfal Assunção de vossa 

Mãe ao Céu, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão, uma terna devoção para com tão boa 

Mãe. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da Assunção desça em nossas almas. Assim seja. 

V. Nós vos oferecemos Senhor Jesus, esta quinta dezena para honrar a Coroação gloriosa de vossa 

Mãe Santíssima no Céu, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão, a perseverança na graça e a 

coroa da glória. Assim seja. 

(Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória) 

Que a Graça do mistério da Coroação gloriosa de Maria desça em nossas almas. Assim seja. 

Salve Rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! 

A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de 

lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste 

desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem 

Maria. Rogai por nós santa mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo! Amém.  

V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo 
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Rezar a Ladainha de Nossa Senhora. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 

  

Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. 

Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. 

Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 

  

Santa Maria, rogai por nós. 

Santa Mãe de Deus, 

Santa Virgem das Virgens, 

Mãe de Jesus Cristo, 

Mãe da divina graça,  

Mãe puríssima,  

Mãe castíssima,  

Mãe imaculada,  

Mãe intacta,  

Mãe amável,  

Mãe admirável, 

Mãe do bom conselho, 

Mãe do Criador,  

Mãe do Salvador,  

Virgem prudentíssima, 

Virgem venerável,  

Virgem louvável,  

Virgem poderosa,  

Virgem clemente,  

Virgem fiel,  

Espelho de justiça,  

Sede de sabedoria,  

Causa da nossa alegria,  

Vaso espiritual,  

Vaso honorífico,  

Vaso insígne de devoção,  

Rosa mística,  

Torre de David,  

Torre de marfim,  

Casa de ouro,  

Arca da aliança,  

Porta do céu,  

Estrela da manhã,  

Saúde dos enfermos,  

Refúgio dos pecadores, 

Consoladora dos aflitos,  

Auxílio dos cristãos,  

Rainha dos anjos,  

Rainha dos patriarcas,  

Rainha dos profetas,  

Rainha dos apóstolos,  
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Rainha dos mártires,  

Rainha dos confessores,  

Rainha das virgens,  

Rainha de todos os santos,  

Rainha concebida sem pecado original, 

Rainha elevada ao céu,  

Rainha do sacratíssimo Rosário,  

Rainha da paz, 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

perdoai-nos Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

ouvi-nos Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

tende piedade de nós. 

  

V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

Oremos: Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de 

corpo; e que, pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da 

presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo Nosso Senhor. 

Amém. 

  

Fazer a Saudação Final 

 

Eu vos saúdo, Maria, Filha bem-amada do eterno Pai, Mãe admirável do Filho, Esposa mui fiel do 

Espírito Santo, templo augusto da santíssima trindade; eu vos saúdo soberana Princesa, a quem tudo está 

submisso no céu e na terra; eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, nossa Senhora da Misericórdia, 

que jamais repeliste pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés, e vos peço de me obter de 

Jesus, vosso amado filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados, e a divina sabedoria. Eu me 

consagro todo a vós, com tudo o que possuo. Eu vos tomo, hoje, por minha Mãe e Senhora. Tratai-me, 

pois, como o ultimo de vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, minha Princesa, 

atendei aos suspiros de um coração que seja amar-vos e servi-vos fielmente. Que ninguém diga que, entre 

todos que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, Ó minha vida, Ó minha 

fiel e imaculada Virgem Maria defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me. Assim seja. Em 

Nome do Pai, (+) do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
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REZAR COM AS CLÁUSULAS 

É uma forma muito antiga de rezar que vem já da Idade Média e que ajuda a contemplar e 

centrar no mistério. É muito útil para o fazer particularmente. No fim da Avé-Maria, acrescentamos à 

palavra Jesus as cláusulas, e de seguida continuamos com a Santa Maria. Exemplifico com a cláusula do 

primeiro mistério Gozoso: “Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as 

mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus que concebestes do Espírito Santo; Santa Maria mãe 

de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amén” O verbo que indica a acção 

pode-se atribuir-se a Jesus ou a Maria. 

 

MISTÉRIOS GOZOSOS (Segunda-feira e Sábado) 

I. Cláusula: Jesus que concebestes do Espírito Santo. 

II. Cláusula: Jesus que levastes a Santa Isabel. 

III. Cláusula: Jesus que nascestes em Belém. 

IV. Cláusula: Jesus que fostes apresentado no templo. 

V. Cláusula: Jesus que reencontrastes no templo. 

MISTÉRIOS LUMINOSOS (Quinta-feira) 

I. Cláusula: Jesus que fostes batizado no Rio Jordão. 

II. Cláusula: Jesus que vos revelastes em Caná. 

III. Cláusula: Jesus que anunciastes o Reino. 

IV. Cláusula: Jesus que vos transfigurastes 

V. Cláusula: Jesus que instituistes a Eucaristia 

MISTÉRIOS DOLOROSOS (Terça e Sexta-feira) 

I. Cláusula: Jesus que por nós suou sangue. 

II. Cláusula: Jesus que por nós foi flagelado. 

III. Cláusula: Jesus que por nós foi coroado de espinhos. 

IV. Cláusula: Jesus que por nós carregou a Cruz. 

V. Cláusula: Jesus que por nós morreu na Cruz. 

MISTÉRIOS GLORIOSOS (Quarta-feira e Domingo) 

I. Cláusula: Jesus que ressuscitou dentre os mortos. 

II. Cláusula: Jesus que subiu aos Céus. 

III. Cláusula: Jesus que enviou o Espírito Santo. 

IV. Cláusula: Jesus que vos elevou ao Céu de corpo e alma. 

V. Cláusula: Jesus que vos coroou como Rainha. 

 

Além do método de recitação de São Luís de Montfort, ele criou também cláusulas para cada Avé-

Maria, o que ajuda a meditar ainda mais profundamente cada bíblica e santa Avé-Maria. Se quiser 

aprofundar mais este tema consulte as cláusulas em “Rosário meditado de S. Luís Maria Grignion de 

Montfort ”. 

 

https://salvemaria.com.br/metodo-de-sao-luis-maria-g-de-montfort-para-rezar-com-fruto-o-santo-rosario/
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AS INDULGÊNCIAS  

 

O indulto é um perdão total, como por exemplo quando Pôncio Pilatos libertou Barrabás pela 

Páscoa, ou quando o Presidente da República costuma conceder indultos nalgumas ocasiões para os presos 

que têm penas menores. 

No pecado mortal, pelo qual perdemos a nossa comunhão com Deus, podemos distinguir três 

aspectos: a culpa, a pena eterna, e a pena temporal. A culpa e a pena eterna, à qual chamamos Inferno, são 

perdoadas por meio do sacramento da Reconciliação, e a pena temporal, devida em razão da desordem 

introduzida pelo pecado, é parcialmente expiada pela penitência imposta pelo confessor. 

A restante parte da pena temporal devida pelos nossos pecados ou é expiada nesta vida terrena ou 

será expiada na vida futura no Purgatório. Os cristãos que expiam a totalidade da pena temporal nesta vida 

após a morte vão directamente para o Céu sem passar pelo Purgatório. 

A Igreja tem o poder de aplicar os méritos infinitos de Cristo e dos seus santos e reduzir assim, 

total ou parcialmente, esta pena temporal por intermédio das indulgências. 

A indulgência é portanto a remissão diante de Deus da penal temporal devida pelos nossos 

pecados, mortais ou veniais, já perdoados no sacramento da Confissão quanto à culpa e à pena 

eterna que o fiel adquire mediante a intervenção da Igreja, a qual, como servidora da redenção, 

dispensa e aplica com autoridade o tesouro dos méritos de Cristo e de todos os santos. 

Ninguém pode aplicar as indulgências que ganha por outra pessoa viva, mas pode aplicá-las, se 

assim o entender, pelos defuntos que estão no Purgatório a modo de sufrágio. 

Para se bem entender, no dia do meu baptismo recebo como que uma parede branca; com os 

pecados, como se fossem pregos, é como se ao confessar-me fossem tirados mas a parede fica esburacada – 

é a pena que eu devo a Deus pela ofensa cometida. Recebendo uma indulgência plenária fico como no dia 

do baptismo, com uma parede nova, limpinha. 

 

Quais são as condições para poder ganhar uma indulgência? 

 

Para poder beneficiar das indulgências é necessário ser baptizado, não estar excomungado, estar 

em estado de graça, estar sob a autoridade de quem concede a indulgência, ter intenção pelo menos geral de 

recebê-la e realizar a obra indulgenciada prescrita. 

 

Quais as condições adicionais para poder ganhar uma indulgência plenária? 

 

Para ganhar uma indulgência plenária, ocorrem mais quatro condições: 

a) confissão sacramental; 

b) comunhão eucarística; 

c) oração pelas intenções do Papa; 

d) não ter qualquer apego ao pecado mesmo que seja venial. 

Se faltar alguma destas condições as indulgência é parcial. 

As três primeiras condições podem ser cumpridas alguns dias antes ou depois de se realizar a obra 

prescrita. De qualquer maneira é conveniente que a comunhão sacramental e a oração pelas intenções do 

Papa se faça no mesmo dia em que se realiza a obra indulgenciada. Apenas se pode receber uma 

indulgência plenária por dia excepto «in articulo mortis» que se poderá receber uma segunda. 

 

Algumas obras e orações enriquecidas com indulgência plenária: 

 

1. A visita de adoração ao Santíssimo Sacramento de pelo menos meia hora. 

2. A benção do Papa «urbi et orbi», recebida com piedade mesmo através da rádio ou televisão. 

3. A participação em exercícios espirituais com pelo menos três dias. 

4. A reza do Terço numa igreja, num oratório público, em família, em comunidade religiosa ou em uma pia 

associação. 

5. A leitura da Sagrada Escritura por pelo menos meia hora. 

6. A Via Sacra feita com as estações legitimamente erigidas. 

7. «In articulo mortis» 
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Algumas obras e orações enriquecidas com indulgência parcial: 

 

1. Ao fiel que no desempenho dos seus deveres e com paciência perante as dificuldades da vida, eleva 

humildemente a alma a Deus, acrescentando, ainda que só mentalmente, uma pia invocação. 

2. Ao fiel que guiado pela fé se empenha a si mesmo ou aos seus bens com espírito de misericórdia ao 

serviço dos seus irmãos necessitados. 

3. Ao fiel que espontaneamente se abstém de alguma coisa lícita e agradável para si, com espírito de 

penitência. 

4. Cada um dos actos de fé, esperança, caridade e contrição, recitados com devoção e segundo uma fórmula 

autorizada. 

5. A visita de adoração ao Santíssimo Sacramento. 

6. A oração ao Anjo da Guarda. 

7. O «Angelus» e o «Regina caeli». 

8. A oração Alma de Cristo. 

9. O acto de comunhão espiritual. 

10. O Credo. 

11. O Magnificat. 

12. O sinal da cruz. 

13. A Salve Rainha. 

14. O «Tantum ergo». 

15. O «Te Deum». 

16. A renovação das promessas baptismais. 

 

Alguns objectos enriquecidos com indulgências: 

 

Alcança-se indulgência parcial, usando com devoção objectos de piedade benzidos por um 

sacerdote. Estes objectos são: o crucifixo ou a cruz, o terço, o escapulário e as medalhas. 

Indulgência plenária para quem recebeu o escapulário de Nossa Senhora do Carmo: 

No dia em que se inscreve na Confraria; 

 16 de Maio: S. Simão Stock; 

 16 de Julho: Nª Srª do Carmo; 

 20 de Julho: Stº Elias; 

 1 de Outubro: Sta Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face; 

 15 de Outubro: Stª Teresa de Ávila; 

 14 de Novembro: Todos os santos carmelitas; 

 14 de Dezembro: S. João da Cruz 

Para quem fez a Consagração Total a Jesus por Maria segundo o método de São Luís de Monfort: 

 25 de Março: Anunciação do Senhor 

 28 de Abril: São Luís de Monfort 

 8 de Dezembro: Imaculada Conceição 
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CONCLUSÃO 

Mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje em 25/03/2020 através da vidente Marija Pavlovic: 

“Queridos filhos ! 

Eu estou convosco todos estes anos para vos guiar no caminho da salvação. Voltai para o Meu Filho, 

voltai à oração e ao jejum. Deixai Deus falar aos vosso corações, pois satanás governa e quer destruir 

as vossas vidas e a terra na qual caminhais. Sede corajosos e decidi-vos pela santidade. Vereis a 

conversão nos seus corações e nas vossas famílias; a oração será ouvida. Deus ouvirá as vossas 

súplicas e vos dará a paz.”. 

Fátima, 15 de Setembro de 1989, Festa de Nossa Senhora das Dores 

412. Grande é a minha dor. 

Hoje, peço-vos a vós, filhos consagrados ao meu Coração Imaculado, aquilo que pedi neste lugar, 

em Maio de 1917, às minhas pequenas crianças Lúcia, Jacinta e Francisco, às quais apareci: 

Quereis oferecer-vos, vós também, como vítimas ao Senhor, no altar do meu Coração 

Imaculado, pela salvação de todos os meus pobres filhos pecadores? 

Se acolherdes este meu pedido, deveis fazer aquilo que agora vos peço. 

1) Rezai cada vez mais, especialmente o santo terço. 

2) Fazei frequentes horas de Adoração e de reparação eucarística. 

3) Acolhei com amor todos os sofrimentos que o Senhor vos enviar. 

Se soubésseis o castigo que vos espera se continuardes a fechar a porta dos corações à voz 

angustiada da vossa Mãe celeste! Isto porque o Coração divino do meu Filho Jesus confiou ao meu 

Coração Imaculado a última e extrema tentativa para vos conduzir todos à salvação. 

Puerto de la Cruz - Tenerife (Espanha), 8 de Dezembro de 1995                   

 

559. O meu desígnio 

- O meu desígnio é conduzir à batalha o exército dos filhos de deus, para combater e vencer as 

insidias daqueles que que se puseram ao serviço de satanás e combatem para difundir no mundo o reino do 

mal, do erro, do pecado, do ódio e da impureza. 

- O meu desígnio é levar todos os meus filhos pelo caminho da perfeita imitação de Jesus, de 

maneira que, neles, Ele possa reviver e contemplar com alegria os frutos copiosos que nasceram do grande 

dom da sua Redenção. 

- O meu desígnio é preparar os corações e as almas para receberem o Espírito Santo, que Se 

há-de derramar em plenitude para trazer ao mundo o seu segundo Pentecostes de fogo e de amor. 

- O meu desígnio é indicar a todos os meus filhos o caminho da fé e da esperança, da caridade e 

da pureza, da bondade e da santidade. 

Assim, no jardim do meu Coração Imaculado, preparo o pequeno resto que permanecerá fiel a 

Cristo, ao Evangelho e à Igreja, no meio das ondas tempestuosas da apostasia e da perversão. 

E será com este pequeno rebanho, guardado no Coração Imaculado da vossa Mãe Celeste, que 

Jesus há-de trazer o seu Reino glorioso ao mundo». 

 

   Fátima, 8 de Maio de 1997 

595. A mensagem de Fátima cumpre-se 

- E a mensagem de Fátima que se cumpre e se está a realizar em toda a parte por meio da acção 

misericordiosa da vossa Mãe Celeste. 

Nesta mensagem, pedi a consagração ao meu Coração! Imaculado, como meio seguro para obter a 

conversão do coração e da vida e reconduzir a humanidade pelo caminho do seu pleno retomo ao Senhor. 

Por meio do meu Movimento Sacerdotal Mariano, esta consagração, por Mim querida e pedida, já se 
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realiza em todas as partes da terra. Assim, pude formar o exército das minhas pequenas crianças, com o 

qual hei-de alcançar a minha maior vitória. 

- E a mensagem de Fátima que se cumpre na difusão, agora a nível mundial, dos Cenáculos que Eu vos 

pedi, para vos recolherdes na oração feita comigo e por meio de Mim. 

Com estes Cenáculos, vós podeis obter a graça da conversão para muitos pobres pecadores, especialmente 

para os mais necessitados da Divina Misericórdia. 

Com estes Cenáculos, vós ofereceis uma grande força de intercessão e de reparação à vossa Mãe Celeste, 

que interveio muitas vezes, de maneira extraordinária, para abreviar o tempo doloroso da grande prova 

purificadora. 

Com estes Cenáculos, vós invocais o dom do segundo Pentecostes, que já se aproxima, porque o meu 

Coração Imaculado tomou-se o novo Cenáculo espiritual, em que se há-de cumprir este divino prodígio 

para a Igreja e para toda a humanidade  

Estas minhas profecias cumpriram-se sobretudo neste meu Papa João Paulo II, que é a obra-prima 

formada no meu Coração Imaculado. 

Com a vossa unidade a ele, vós sois confirmados, a fim de permanecerdes na verdadeira fé nos tempos 

preditos aqui por Mim, nos quais muitos dos meus filhos estão a perder a fé, por causa dos erros que são 

ensinados e que se difundem cada vez mais. 

Eu fiz surgir aqui, desde há já vinte e cinco anos, o meu Movimento Sacerdotal Mariano para que a 

mensagem de Fátima, frequentemente contestada e rejeitada por muitos, tivesse nos vossos dias o seu 

pleno cumprimento. 

Este seu cumprimento é necessário para a Igreja, tão ferida e crucificada, para que possa sair da sua 

dolorosa e sangrenta prova, toda bela, sem mancha nem ruga, à imitação da sua Mãe Celeste. 

Este seu cumprimento é necessário para toda a humanidade, para que possa voltar para os braços do seu 

Pai e conhecer os tempos novos da sua plena comunhão de amor e de vida com o seu Deus e Senhor. 

Agora este meu desígnio está para se cumprir por meio do triunfo do meu Coração Imaculado no mundo. 

Abençoo-te com o reconhecimento de uma Mãe, que foi por ti escutada, seguida, consolada e 

glorificada». 

 

Escorial, Jesus (5 de Agosto de 2000): 

O mundo está assim porque esqueceu Deus, e muitas das Minhas almas, tão amadas do Meu Coração, 

caíram num estado de letargia e já não trabalham para a glória de Deus, mas para o mundo e as suas 

vaidades. Esqueceram-se de rezar o santo Terço. Ora o santo Terço, Meus filhos, é muito importante 

porque pode parar uma guerra, ganhar uma batalha, curar doenças, sarar as almas. É uma oração 

tão bela, que Deus gosta muito que seja rezada. Meus filhos, não deixeis um único dia de rezar o santo 

Terço. Deus colocou a Sua Mãe como Porta do Céu, Refúgio dos pecadores, Mãe dos aflitos. O santo 

Terço é a oração preferida de Deus; por isso vos peço esta prece. O demónio rejeita Maria, porque Maria é 

a Porta que Deus estabeleceu para entrar no Céu. Vinde a Maria, Meus filhos, e Ela vos conduzirá a Jesus. 

A Virgem Dolorosa no Escorial, e para concluir profetizou a 2 de Agosto de 1997:                           

“O MEU CORAÇÃO IMACULADO REINARÁ SOBRE A HUMANIDADE!” 

 

 

 

 

 

Este livro é consagrado a S. José 

 

(imagem de São José na Basílica de Nazaré, Terra Santa) 
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