
       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. Em Roma as 
trevas descem cada vez mais sobre a Rocha que o meu filho Jesus 
vos deixou para edificar, educar e fazer crescer espiritualmente os 
seus filhos. 

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 
APOSTASÍA. 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». 

 

Nossa Senhora, Junho de 1995: 

«Rezai, convertei-vos, porque Eu virei ainda 
durante um ano, e, se não me escutais, depois não haverá 
mais tempo. [...] Rezai, convertei-vos, voltai a Mim; 
estais  para entrar numa guerra nuclear». 
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“Preparai-vos para viver quanto Eu       
revelei aos meus pequenos filhos de Fátima”. 

 
Os eventos que dizem respeito às aparições de Nossa      

Senhora em Civitavecchia, uma comuna italiana na província de 
Roma, começaram dia 2 de Fevereiro de 1995, na casa da família 
Gregori. Naquele dia, sobre o rosto de uma pequena estátua de 
Nossa Senhora apareceram lágrimas de sangue. 

A 15 de Março de 1995, a imagem de Nossa Senhora     
chorou lágrimas de sangue nas mãos do bispo titular de 
Civitavecchia-Tarquinia, Mons. Girolamo Grillo, quem mais tarde 
testemunhou a devoção do Pp. João Paulo II para com estas 
aparições. 

(A estátua de Nossa Senhora que chorou sangue,  
em Chivitavecchia, no dia 2 de Fevereiro de 1995) 



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. 

A 15 de Março de 2005, o senhor bispo erigiu a 
Santuário Mariano paróquia de Santo Agostinho 
(Civitavecchia), onde se venera a estátua de Nossa Senhora 
das Lágrimas. 

 
 

AS MENSAGENS 
 
 
Nosso Senhor, 15 de Março de 1995: 

«O caminho será longo, tortuoso, sofrido, mas depois 
resplandecerá a luz do Senhor». 

 

Nosso Senhor, 15 de Maio de 1995: 

«Feliz quem tiver guardado e pregado as palavras proféticas 
da Igreja de Deus, nosso Pai, que por meio da nossa Mãe Celeste, 
a Virgem Maria, nos prepara o caminho para interceder junto do 
nosso Pai, Deus. 

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». 

 

Nosso Senhor, 19 de Maio de 1995: 

«A humanidade está a ponto de sofrer uma tragédia terrível 
e cada vez mais próxima. Não se da conta que está para entrar 
numa guerra mundial que pode ser evitada. Evitai esta guerra!    
Tendes as armas mais potentes que aquelas usadas, que são o 
amor, a oração, a humildade, o rosário e a verdadeira conversão 
dos vossos corações a Deus, por meio da vossa Mãe Celestial». 

    Nossa Senhora, 30 de Julho de 1995: 
«Querido filho, dou-vos uma dolorosa noticia. 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 
VOSSO CORAÇÕES. [...]». 


