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 Relato das Aparições e Mensagens  é

Nome da Aparição: Aparições de Zeitoun    Cidade: Cairo País: Egipto

Nome dos videntes: Não houve    

Tipo de Fenómeno: Aparições + Milagres 

Número de Aparições: Dezenas

Quem visita os videntes: Nossa Senhora de Zeitoun

Início dos fenómenos:  1968                     Fim dos fenómenos: 1971

Estado do Processo Canónico: Aprovado pelo Patriarca Ortodoxo Copta do Cairo

Site:       http://www.zeitun-eg.org/

Principais Objectivos: 

- Aumentar a Fé no Verdadeiro Deus.
- Mostrar àqueles que não querem ser Seus filhos, que Ela quer ser sua Mãe.
- Mostrar que a Paz, simbolizada pelas Pombas, se alcança através dEla.

Notas Históricas:
x       x 

 Resumo Histórico

A Virgem apareceu sobre as cúpulas da Igreja da Virgem de El-Zeitoun, na véspera do 2 de 
Abril de 1968.  Estas Aparições foram caracterizadas pela sua plena clareza. Elas assumiram 
várias formas:

1. A primeira foi em estatura luminosa cheia. Ela vestia uma longa 
túnica que se estendia abaixo de seus pés. Às vezes, Ela estava 
cercada de estrelas brilhantes, e outras vezes ela tinha um manto 
sobre a cabeça, e Suas mãos estavam estendidas para a frente.

2. A Virgem costumava caminhar sobre a Igreja, especialmente sobre 
a cúpula do meio, e se curvar diante da cruz que brilhava, então, com 
uma luz brilhante.

3. Às vezes, fazia sua aparição, com um bebé nos braços.

4. Ela ocasionalmente aparecia como uma forma luminosa sobre a 
cúpula do Leste. Suas feições eram claras.
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5. A aparição da Virgem foi acompanhada, ou precedida, o aparecimento de pombas brancas 
que circulavam em torno da igreja.

6. Às vezes, havia como que a luz de um relâmpago.  Brilhava por um momento e depois 
desaparecia. Às vezes, uma névoa luminosa espalhava-se por toda a parte e exalava o cheiro 
forte de incenso agradável que impregnava tudo em volta.

7. Por vezes via-se a Virgem me reflectida contra a superfície da Lua, cujo disco ficava maior à 
medida que a Lua se aproximava da igreja. A Virgem aparecia carregando um bebé nos braços.

              

A Virgem Maria fez as Suas Aparições durante um ano inteiro e aos olhos de milhares de 
milhares. 
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Sendo uma terra muçulmana, limitou-se a Se mostrar. Escolheu as cúpulas de uma Igreja 
Ortodoxa Copta, como escabelo de Seus pés. Também para com aquela gente, Nossa Senhora 
se sente mãe e com eles se preocupa de sobremaneira. Isto prova-o, mantendo-se por ali 
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durante cerca de 3 anos, permitindo ser vista por milhões pessoas. Deixou que A fotografassem 
e que a Sua imagem fosse transmitida pela televisão. Não falou nem deixou nenhuma 
mensagem, pois que aquela Igreja Ortodoxa, mesmo sendo-Lhe muito querida, não está em 
perfeita união com a Igreja Católica, a única Verdadeira, e por isso, não podia dar-lhe o 
privilégio de escutar as Suas Palavras.

 Milagres de Zeitoun  é

FENÓMENOS RAROS QUE OCORRIAM DURANTE AS APARIÇÕES 

1 - As Pombas: Elas diferem das pombas normais 
porque são capazes de voar à noite, e também são 
maiores em tamanho e diferentes na forma.
2 - As Estrelas: Eles são maiores do que as estrelas 
usuais. Costumavam cair rapidamente sobre a igreja. Às 
vezes, elas eram esféricas em forma ou semelhantes a 
lanternas.
3 - A Luz: Era costuma aparecer sobre as cúpulas. Sua 
cor era laranja ou azul claro. Era usual cercar a Igreja 
como um halo sagrado.
4 - A Cruz: Embora opaca, a cruz brilhava sobre a 
cúpula grande com uma luz fosforescente.  Às vezes, uma cruz muito branca apareceu sobre 
uma das cúpulas ou sobre a própria Virgem, aquando das aparições.
5 - O Incenso: Era usual inundar o lugar com o seu forte e agradável perfume e sua cor branca.
6 - As Nuvens: Habitualmente apareciam sobre as cúpulas, às vezes tomando a forma da 
Virgem.
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