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 PREÂMBULO  é
Nesta página da AMEN coloco alguns Links para videntes, que segundo o meu critério,
entraram para a história dos Últimos Tempos.
Segundo o ensinamento de São Paulo, mesmo em falsas profecias, pode haver coisas
que se aproveitem, e mesmo em verdadeiros profetas, pode haver coisas que se devem
pôr de parte.
Mantenho também certos textos na Amen, que hoje considero provirem de falsos
profetas, porque, a seu tempo, tiveram aspectos positivos, mas que com o decorrer do
tempo, vieram a destilar o veneno que até então tinha estado escondido e bem
disfarçado. Também este processo de disfarce dos falsos profetas, faz a história das
profecias, da qual devemos tirar proveitosos ensinamentos.
Muitos outros falsos profetas não se encontram listados nesta página, por estarem
circunscritos a plateias muito pequenas, e por não merecerem sequer a perda de tempo
que leva a serem escritos os seus nomes.
Haverá porventura alguns outros, poucos, verdadeiros videntes e profetas
contemporâneos, mas de que desconheço o endereço dos seus sites.
Das mensagens que circulam de uma forma livre e continuada na net, hoje em dia,
considero que todas aquelas que se dizem vir de Deus Pai e de Jesus, e de outros
santos e anjos, são falsas.
Afirmo isto, baseado nas próprias palavras de Jesus, como nos foi legado nos
Evangelhos:
Mateus 24,23-26
23

Então se alguém vos disser: Eis, aqui está o Cristo! Ou: Ei-lo acolá! Não creiais.
Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de
seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos.
25
Eis que estais prevenidos.
26
Se, pois, vos disserem: Vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou: Lá está ele em
casa, não o creiais.
24

Marcos 13,21-22
21

E se então alguém vos disser: Eis, aqui está o Cristo; ou: Ei-lo acolá, não creiais.
Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos
para seduzir, se possível for, até os escolhidos.
22

Lucas 21,8
8

Vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu; e
ainda: O tempo está próximo. Não sigais após eles.
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Só as Mensagens provenientes de Nossa Senhora podem merecer serem consideradas,
eventualmente, como verdadeiras. Mas mesmo neste grupo de Mensagens, ditas de
Nossa Senhora, a maioria esmagadora, são Falsas!
Há obras excepcionais de Jesus, Revelações, que acredito serem verdadeiras, que foram
dadas e veiculadas pelos canais da Igreja Católica. Isto as diferencia radicalmente das
veiculadas de forma anárquica e selvagem na Net. Estas Revelações não se devem
confundir com mensagens. São coisas distintas.

Tópicos para Avaliação de Videntes Verdadeiros e falsos videntes
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 Resumo das 8 Grandes Aparições da Virgem Maria
no Mundo  é
Estes 8 locais de Aparição da Virgem Maria estão ilustrados no Google Earth através dos
Modelos 3D das suas Basílicas, Igrejas e Capelas.
Para visualizar estes locais em 3D, deverá ter instalados no seu computador o Google Earth e
o Sketchup. A sua instalação poderá ser feita a partir dos seguintes endereços:

Aparição
Todas as
Aparições
1ª
Aparição
è
2ª
Aparição
è

Designação
Guadalupe
a
Medjugorje
Guadalupe

Datas
1531 à
Actualidade
1531

Local
México a
Medjugorj
e
Cidade do
México

País

Mundo
México

1500 anos depois

Rue du Bac

1830

Paris

França

La Salette
Ablandins
Lourdes

França

Cova da
Iria

Portug
al

San
Sebastian
de
Garabanda
l
Cairo

Espan
ha

299 anos depois

3ª
Aparição
è

La Salette

4ª
Aparição
è

Lourdes

5ª
Aparição
è

Fátima

6ª
Aparição
è

Garabandal

1846
14 anos depois

1858

França

12 anos depois

1917
59 anos depois

1961/1965
44 anos depois

7ª
Aparição
è

Zeitoun

8ª
Aparição
è

Medjugorje

1968/1971

Egipto

3 anos depois

1981/Actualid
ade

Medjugorj
e

10 anos depois
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Estas 8 Grandes Aparições da Virgem Maria, mereceram já a Aprovação Oficial da Igreja
Católica (Constat de spiritualitatis), com excepção das 3 últimas. No entanto, Garabandal
mereceu a Aprovação do Papa Paulo VI, que, depois de ter recebido a Conchita, disse:

”Garabandal é a obra mais maravilhosa da humanidade, depois do nascimento de Jesus. É
a segunda vida da Santíssima Virgem nesta Terra. É importantíssimo dar a conhecer ao
mundo estas mensagens”. Zeitoun, foi presenciado por milhões de pessoas e Aprovado pelo
Bispo Ortodoxo Copta do Cairo. Medjugorje mereceu a Aprovação do Papa João Paulo II, de
dezenas de Bispos e milhares de Sacerdotes que já peregrinaram ao local.
Estas 8 Grandes Aparições da Virgem Maria, tiveram no seu cerne a preocupação permanente
de uma Mãe que ama, Se preocupa e quer proteger os Seus filhos, advertindo-os em tempo
real dos grandes perigos que os ameaçam. Nestas 8 Grandes Aparições da Virgem Maria está
condensado tudo o que é necessário saber para esta fase final do Fim dos Tempos.
Olhando para a Cronologia das Aparições da Virgem Maria, vislumbramos a lógica Divina que
a ilumina e orienta, intervindo de uma forma discreta, mas consistente, na História Humana.
Inferimos também regras de Actuação Divina com relação às suas criaturas e para com a Sua
Igreja, a Católica. Deus Pai atribuiu o papel de Mensageira da Humanidade, a Virgem Maria, e
só Ela. A Virgem Maria só Aparece, Interage e dá Mensagens a católicos, de preferência a
crianças, ou a pessoas humildes, puras e simples.
Deus, no seu Plano de Criação e Salvação da Humanidade, criou etapas e estabeleceu as
Regras, ou Mandamentos. Deu ao Homem o Livre Arbítrio, para que ele no pleno uso da sua
consciência e liberdade, pudesse escolher o seu destino. Por Amor, Deus deu a Liberdade ao
Homem para traçar o seu destino, na Terra e na Eternidade, pois que por Amor, nas Suas
Infinitas Misericórdia e Justiça, Deus saberá ler os corações e dar aquilo que os homens
verdadeiramente desejam, para seu bem maior.
Com o Universo plenamente estabilizado, depois de milhões de anos de transformações, neste
pequenino Planeta Terra, Deus Pai criou através do Seu Verbo, o Paraíso Terrestre. Pôs 4
Anjos a guardá-lo nos seus 4 cantos, e nele criou o Homem a partir do barro da terra – o Adão.
Para ele não se sentir só, deu-lhe uma companheira, feita de uma das suas costelas – a Eva. É
deste casal e da sua descendência, através da linhagem de Set, que nós vimos. Lá fora do
Paraíso, haviam os animais, sobre os quais foi dado o poder do Homem dominar. Existiam
também hominidas, dos quais alguns esqueletos chegaram às mãos de alguns cientistas ateus,
e os levaram às patéticas teorias evolucionistas, sobre as quais já foi, hoje também,
cientificamente, comprovada a sua falsidade. Adão e Eva foram as mais belas criaturas criadas
até então, a obra prima da Deus, criados à Sua imagem e semelhança.
Este Paraíso Terrestre foi criado há 6.000 anos. A descendência completa de Adão até Jesus,
chega-nos relatada no Evangelho de Lucas 3,23-38.
Há 3 grandes Etapas nesta Cronologia:
1ª Etapa: De Adão a Noé – Dilúvio – 2.000 anos
2ª Etapa: De Noé a Jesus Cristo – 2.000 anos
3ª Etapa: Da Incarnação de Jesus Cristo até à Sua Vinda Gloriosa – Novos Céus e Nova Terra
– 2.000 anos
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Esta Cronologia para além de poder ser constatada pela História, foi também Revelada a uma
mística Italiana - Luísa Piccarreta.
Luisa Piccarreta, em 29 de Janeiro de 1919
”Filha bem-amada, Eu quero fazer-te conhecer a ordem da Minha Providência.
A cada ciclo de 2.000 anos, Eu renovei o mundo.
Após os primeiros 2.000 anos Eu renovei-o com o Dilúvio.
Após os segundos 2.000 anos, os bons e os santos eles mesmos viveram dos frutos da Minha
Humanidade, e por momentos eles beneficiaram também da alegria da Minha Divindade.
Agora estamos chegados ao fim dos terceiros 2.000 anos e haverá um terceiro renovamento.
Eis o porquê de toda esta confusão.
É por esta confusão que o terceiro renovamento se prepara.
No decurso do segundo período Eu manifestei o que a Minha Humanidade operava e sofria,
mas muito pouco vos foi desvendado sobre a acção da Minha Divindade.
Agora, no terceiro renovamento, após que a Terra tenha sido purgada, e que a maioria
da presente geração será destruída, Eu serei ainda mais generoso para com as criaturas
humanas.
O Tempo, para Deus, o Senhor da Eternidade, tem um significado diferente do que tem para as
Suas criaturas. Esta relatividade também é assumida pelos Seus Anjos e Santos, que com Ele
partilham e comungam toda a Sabedoria.
No início da Terceira Etapa, veio Jesus Cristo incarnar no seio de uma Virgem de nome Maria.
Ele veio redimir a humanidade do pecado cometido por Adão e Eva. Com a Sua Vida, Paixão,
Morte e Ressurreição, abriu as portas do Céu ao homem. Esta Virgem de nome Maria, foi a
Sabedoria Divina Incarnada, a mais Bela, Pura e Santa Criatura de Deus. Ela, a Virgem
Maria não foi só destinada a ser a Mãe de Deus, mas também, a Mãe da Igreja, a Mãe de
todos os homens. Ela não foi só a tutora de Seu Filho Jesus, mas também a tutora da Igreja
nascente, na pessoa dos seus Apóstolos e Discípulos. Foi por seu intermédio que o Espírito
Santo desceu sobre quantos a rodeavam no Cenáculo de Jerusalém. Ela, a Virgem Maria foi
desde sempre a Medianeira de todas as Graças, e foi Ela a destinada a preparar o raiar dos
Novos Céus e Nova Terra. A Virgem Maria foi destinada por Deus Pai a ser Sua
Mensageira Celeste, o farol que iluminará as trevas que antecederão a Vinda Gloriosa de
Jesus Cristo, e que nos introduzirá nos Novos Céus e Nova Terra.
Esta magnífica revelação, dada no Apocalipse, diz:
Apocalipse 12,1
E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher revestida do Sol, tendo a Lua debaixo dos
seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça.
Na fase final da Terceira Etapa, desce a Virgem Maria do Céu à Terra, para preparar a Vinda
Gloriosa de Jesus. É Ela a mulher revestida do Sol. Para falar ao mundo e à humanidade, foi
Ela a predestinada por Deus Pai, e mais ninguém.
Deus Pai deixa passar 1.500 anos até iniciar a Sua pedagogia Divina, vertendo a Sua
Sabedoria sobre as Suas criaturas, A Virgem Maria.
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1ª Aparição
Guadalupe

2ª
Aparição
Rue du
Bac

3ª
Aparição
La
Salette

4ª
Aparição
Lourdes

5ª
Aparição
Fátima

6ª Aparição
Garabandal

7ª
Aparição
Zeitoun

8ª Aparição
Medjugorje

 Em 1531 dá-se a 1ª Aparição da Virgem Maria, em Guadalupe, na cidade
do México - México. è
1ª
Aparição
è

1531
Guadalupe

1500
anos
depois

Cidade do
México

México

Numa altura em que Portugueses e Espanhóis dão novos mundos ao mundo, com a
descoberta e colonização das Américas, onde levam como estandarte a Cruz de Cristo,
nas mãos de padres Católicos, a Virgem Maria inicia a preparação da humanidade para
os Novos Céus e Nova Terra. Nesta preparação da humanidade para a última fase do Fim
dos Tempos, a Virgem Maria dirige-se aos poderosos, que detêm o destino das Nações e
dos povos em suas mãos. Dirigindo-se especialmente a eles, não é com eles que fala
directamente, mas sim através de um humilde índio, Juan Diego Cuauhtlatoatzin,
membro de um povo dominado e vítima de excessos cometidos pelos colonizadores. É
esta a pedagogia seguida daí em diante – falar aos ricos e poderosos, que são os que
mais precisam, mas sempre através dos mais humildes, fracos e inocentes.
A preocupação da Virgem Maria é clara e imediata, com relação aos destinos dos povos e de
Seus filhos, numa época em que as distâncias começam e ser encurtadas e a dominação e
excessos podem ser cometidos a uma dimensão planetária. Antecipando-se à exploração
iminente, num continente alvo de cobiças desmedidas, a Virgem Maria desce do Céu bem no
centro das Américas, em pleno coração da América Central, na capital do México, no Cerro del
Tepeyac, pequeno cabeço, hoje já totalmente rodeado pela vasta cidade do México.

Esta Primeira Aparição da Virgem Maria, foi das mais espectaculares em termos de
comprovativos de uma intervenção Divina, e rodeada de factos espantosos e verdadeiramente
milagrosos, mesmo que alguns deles só tivessem a possibilidade de virem a ser descobertos e
comprovados 500 anos depois. Ela sabia que haveria de chegar o tempo para serem
descobertas as grandes Maravilhas que ali operou, através do poncho, manto típico dos índios,
do Juan Diego.
O cerne desta Aparição Mariana e Sua Mensagem Divina, é: Através de um pedido muito
singelo, Nossa Senhora de Guadalupe pede que seja erigida uma Igreja naquele local. Com
isto, quer apontar o caminho para enfrentar os desafios de um novo mundo, em que vão
imperar a ganância pelo poder e pela riqueza. Os únicos antídotos contra esta praga da
ganância, são a Oração e o recurso aos Sacramentos, precisamente as duas coisas que se
fazem dentro de uma Igreja. Para certificar a proveniência deste pedido, Nossa Senhora opera
o extraordinário milagre no poncho do Juan Diego, nele deixando estampada a sua misteriosa
imagem repleta de simbologia.
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 Em 1830 dá-se a 2ª Aparição da Virgem Maria, na Rue du Bac, na cidade
de Paris - França. è
2ª
Aparição
è

Rue du
Bac

1830
299 anos
depois

Paris

França

Passam-se 3 séculos até a Virgem Maria voltar à Terra. Desta vez desce em Paris, capital
da França, a filha primogénita da Igreja. França conquistou este título, por ter sido a
primeira nação a se tornar oficialmente Católica pelo seu baptismo em 496, quando
Clovis I recebeu o Baptismo, de São Rémi, em Reims.
É numa época conturbada pelas revoluções liberais e maçónicas, das quais a França é o
fulcro, que a Virgem Maria vem em auxílio do mundo, em particular da Europa e da Sua filha
amada. Por raiva do inferno contra a filha primogénita da Igreja, França torna-se a vítima
principal do ataque desencadeado contra a Igreja Católica, que pretende destruir através da
criação da franco-maçonaria.
É uma Franca já despedaçada pelo Terror jacobino de Robespierre, das guerras civis, das
lutas pelo poder, atacada pelos protestantes e pelo ateísmo, com o derrube da monarquia,
sobre a qual Satanás lançou as suas garras, às portas de terríveis epidemias de cólera, que a
Virgem Maria vem socorrer. Não repete o seu pedido de oração e sacramentos nas Igrejas,
pois isso já o fizer em Guadalupe. Desta vez Aparece dentro de uma Igreja, a uma Sua filha
religiosa, Catherine Labouré, das irmãs da Caridade, na Rue du Bac, em plena cidade de Paris.
Traz uma arma eficaz contra as epidemias e demais malefícios espirituais – A Medalha
Milagrosa. Quem a usar com Fé, será curado e será Salvo.
Esta Medalha Milagrosa será cunhada e procurada por milhões, que nela encontrarão a cura, a
conversão e a protecção, pelas quais anseiam. É uma Graça Divina à escala planetária e
atemporal, que chegará até os Novos Céus e Nova Terra, dando a todos nós a protecção
necessária para sobrevivermos às forças diabólicas e às perseguições do anti-cristo. Esta
Medalha Milagrosa foi dada em França, mas espalhou-se pela Terra inteira, muito rapidamente,
e é um Sacramental eficaz e poderoso que está ao nosso dispor.

 Em 1846 dá-se a 3ª Aparição da Virgem Maria, em La Salette, no local dos
Ablandins - França. è
3ª
Aparição
è

La
Salette

1846
14 anos
depois

La Salette Ablandins

França

Pode-se afirmar que é em La Salette que começa a ser escrita, por antecipação e
profeticamente, a história do século XX - o século do diabo, e da sua luta para destruir a
humanidade e levá-la para o inferno.
O Inferno já tinha lançadas as 2 linhas mestras para destruir a Igreja Católica e a
humanidade, através de:
-9-
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- Criação de uma falsa religião, com um falso deus e um falso profeta – o islamismo, para
uma acção no plano espiritual, que influenciaria profundamente muitos povos e os levaria a
uma acção política internacional.
- Criação de uma seita secreta e diabólica – a maçonaria, para uma acção temporal e
política.
- Faltava a terceira via – o comunismo ateu, para uma acção temporal violenta contra as
monarquias e contra a Igreja de Cristo.
Através do comunismo, o demónio e os seus bastardos estavam prestes a iniciar a luta
aberta contra a humanidade, na tentativa de erradicar Deus das almas de todos os homens. A
franco maçonaria já estava em franca actividade e expansão, e 2 anos antes do manifesto
comunista de Karl Marx e de Engels, por antecipação do Céu, a Aparição da Virgem Maria em
La Salette vem delinear qual era o panorama mundial e anunciar a vitória final do Bem contra o
mal.
A Virgem Maria, a Mensageira dos Últimos Tempos e a Mãe dos Novos Céus e Nova Terra,
já tinha marcado a Sua presença Maternal na Terra, quando apareceu em Guadalupe. Na Rue
du Bac, vem trazer um Sacramental poderoso para a cura do corpo e da Alma. Agora em La
Salette, vem profetizar sobre o futuro da Igreja e das Nações, indicando a necessidade de um
retorno à Oração e à santificação do Domingo. Faz um plangente Apelo ao Apóstolos dos
Últimos Tempos para que “saiam e venham iluminar a Terra. Ide e mostrai-vos como

filhos queridos meus”.

 Em 1858 dá-se a 4ª Aparição da Virgem Maria, em Lourdes, na cidade de
Lourdes - França. è
4ª
Aparição
è

1858
Lourdes

12 anos
depois

Lourdes

França

Numa França manchada pela acção da maçonaria e alvo do orgulho dos cientistas ateus,
quando a ciência médica e cirúrgica pensava ter atingido o zénite do progresso, a
Virgem Maria desce do Céu à Terra para valer àqueles que os médicos desenganavam.
Quando a ciência racionalista se ria do sobrenatural e tinha como infantis os
Vaticanistas que aceitavam a palavra infalível do «ultrapassado» Pontífice Pio IX, que a 8
de Dezembro de 1854 definira solenemente o Dogma da Imaculada Conceição, a muralha
do sobrenatural deu passagem à Virgem Maria e Ela apareceu a uma menina ignorante
do campo, e revelou-lhe também: «Sou a Imaculada Conceição». Esta mesma Verdade
tinha sido declarada pelo Papa Pio IX em 1954.
Nossa Senhora em La Salette profetizara para a França:
“A França corrompeu o Universo, um dia ela será castigada. A Fé extinguir-se-á em França:
três partes da França já não praticarão a religião ou quase nada, a outra parte praticá-la-á mas
sem a praticar bem”…
Foi nesta filha primogénita da Igreja, a França, que a Imaculada Conceição quis mostrar ao
mundo, que a admissão oficial do Dogma de Ela era isenta de qualquer mancha de pecado,
podia alcançar as maiores curas do corpo e da alma.
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Foi nesta mesma França que a Imaculada Conceição quis manter um braseiro aceso, um foco
de Luz Celeste, através da criação de um Santuário Mariano, com peregrinos vindos dos 4
cantos da Terra, ao qual acorrem milhões de católicos todos os anos.
De novo, em Lourdes, é renovado o pedido de Oração e Penitência. Pede também que seja
feita uma Procissão.

 Em 1917 dá-se a 5ª Aparição da Virgem Maria, em Fátima, no local da
Cova da Iria - Portugal. è
5ª
Aparição
è

1917
Fátima

59 anos
depois

Cova da
Iria

Portugal

Num país trucidado pela selvajaria de uma recém implantado regime republicano,
perpetrado através da mão assassina da maçonaria, que assassinou barbaramente o Rei
e o seu filho no Terreiro do Paço, numa Europa ainda maioritariamente monárquica, mas
acossada pelos partidos maçónicos na luta para alcançar o poder, em plena 1º Grande
Guerra Mundial e a escassos meses da Revolução Russa que iria implantar o
comunismo ateu no maior país da Europa, é no meio deste caos que a Virgem Maria
desce do Céu à Terra, num dos mais pequenos países deste continente Europeu. Mais
uma vez escolhe a humildade e a pequenez, para revelar os desígnios Divinos, a três
pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta.
A Virgem Maria já havia advertido a humanidade para os ataques de que a Igreja ia ser alvo,
através da maçonaria. Agora era o momento de alertar para os perigos do comunismo ateu,
que ia dominar a Rússia e se ia espalhar pelo mundo inteiro. Advertiu a humanidade para os
perigos da guerra que podia ser desencadeada nos tempos de Pio XI e apontou qual a arma a
utilizar - A Oração.
Relembrou esta alienada geração, sobre a existência do inferno e o perigo de lá cair. Apontou
também a forma de evitar este drama - A Devoção ao Imaculado Coração de Maria.
Veio também profetizar sobre o último século do final do Fim dos Tempos, com a perseguição
à Igreja e o assassinato do Papa.
Nos primeiros anos do século XX está lançado o marco para o Fim dos Fins.

 Em 1961 dá-se a 6ª Aparição da Virgem Maria, em Garabandal, na aldeia
de Garabandal - Espanha. è
6ª
Apariçã
oè

1961/1965
Garabandal

44 anos
depois

San
Sebastian
de
Garabandal

Espanh
a

Depois do alerta lançado em Portugal, 44 anos depois, Nossa Senhora segue para
Espanha. Deu tempo a que fossem confirmadas as Suas Profecias deixadas em Fátima.
- 11 -
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A Rússia tinha espalhado os seus erros pelo mundo. Uma Guerra pior que a primeira
tinha eclodido e devastado a Europa. Os seus avisos e as Suas preocupações podiam
ser certificados pela História. Mas como não houve a conversão e a mudança de vida
pedidos em Fátima, a Virgem Maria, através de São Miguel Arcanjo diz em San Sebastian
de Garabandal, a 18 de Outubro de 1961: «Já se está enchendo a taça…». De nada serviu
esta constatação, e em 18 de Junho de 1965 diz: «Antes, o cálice estava enchendo,
agora está derramando».
De novo escolhe um lugarejo perdido no meio das serranias do norte de Espanha, 4
rapariguinhas camponesas, simples e humildes, para serem as suas porta-vozes. Deixou a
estas pequenas camponesas a Grande Profecia de Garabandal, em que traça o Plano Final
de Deus para Salvar a humanidade, utilizando meios extremos, já que os pedidos formulados
nas anteriores Aparições ao longo dos séculos, de pouco parecem ter servido. Para que a
humanidade acredite na intervenção Divina na História dos homens, Deus vai fazer um
Milagre. Para preparar a humanidade para esta Milagre, vai dar um Aviso. Deixará um Sinal
como prova do Milagre. Depois virá o Castigo, se a humanidade não se converter. Após o
Aviso, o Milagre, o Sinal e o Castigo, virão os Novos Céus e Nova Terra.

 Em 1968 dá-se a 7ª Aparição da Virgem Maria, em Zeitoun, na cidade do
Cairo - Egipto. è
7ª
Aparição
è

Zeitoun

1968/1971

Cairo

Egipto

3 anos depois

Depois de acabada a Sua Missão de Profetiza do Fim dos Tempos, parte para
Medjugorje, mas a caminho passa por Zeitoun, onde estivera com Jesus e José, quando
fugiu de Sua terra natal para o Egipto, para evitar a morte do menino Jesus às mãos de
Herodes. Era no entanto uma terra muçulmana, por isso 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 durante 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.

 Em 1981 dá-se a 8ª Aparição da Virgem Maria, em Medjugorje, na cidade
de Medjugorje - Bósnia. è
8ª
Apariçã
oè

Medjugorje

1981/Actualidade
10 anos depois

Medjugorj
e

Bósni
a

Depois de chegar a Medjugorje, iniciou a Sua derradeira estadia sobre esta Velha Terra. E
escolheu uma vez mais uma terriola muito simples e um país assolado por uma guerra
fratricida. Ali vem trazer o remédio para alcançar a Paz e as armas para conquistarmos a nossa
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Santificação, às quais tanto nos encoraja a alcançarmos. Só falta agora esperar os Novos
Céus e Nova Terra, reavivando no Coração de Seus filhos, todas as eternas advertência e os
sempre repetidos concelhos da necessidade de Oração e Jejum, Confissão mensal, leitura
diária das Sagradas Escrituras, participação na Missa com comunhão. Os Seus ensinamentos
Espirituais são incansáveis e Amorosos. Ali institui um local de Peregrinação que há-de atrair
filhos Seus de toda Terra. Ali dá os últimos 10 Segredos relacionados com o Fim do Mundo,
que hão-de ser revelados à última hora. Tudo o que havia de se saber para estes derradeiros
Tempos, já o havia transmitido, por isso, agora, resta-Lhe aguardar o Tempo definido pelo Pai
Eterno.
À Mirjana, uma das videntes de Medjugorje, a Virgem Maria disse em 19 de Abril de 2009: «O
que comecei em Fátima, Eu vou terminar em Medjugorje».
Assim se fecha o último Ciclo da História da Salvação. Nos Novos Céus e Nova Terra, já
não se perderão mais almas…

 Paralelamente, e para confundir os homens, trabalha o príncipe deste mundo, satanás, o pai
da mentira. Disfarça-se e faz-se passar por jesus e por maria. Faz falsas aparições e dá falsas
mensagens. Lançando a confusão.
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OUTRAS MENSAGENS E REVELAÇÕES VERDADEIRAS
 Resumo Profético das Mensagens peregrinas ao Padre Gobbi è

é

Actualizado em

5 Junho 2002

 Mensagens peregrinas ao Jose Luis Matheus e ao Juan Antonio Gil è
Actualizado em 13 Maio 2014

 A Armada - o Rosário da Armada - Padre Thomas Mac Smith è

Actualizado em

25 Maio 2012

 Obra “Alegria de Deus” dada a Agnès Marie è
 Revelações a MSGR è

Actualizado em 3 Agosto 2001

Actualizado em 2 de Maio 2014

 Mensagens a Felisa em Umbe em 1971 è

Actualizado em 13 Mai 2008

 O Padre Pio fala através de Elena Leonardi è

Actualizado em 8 Mar 2004

 Mensagem crucial e altamente profética dada a Agnès Marie è

Actualizado em 3

Ago 2001

 Mensagens da Manduria à Debora è

Actualizado em 3 Fev 2002

Tópicos para Avaliação de Videntes Verdadeiros e falsos videntes

è

FALSAS APARIÇÕES E FALSOS VIDENTES
Com base em critérios seguros, analisei as principais mensagens dos videntes mais
divulgados. Construí uma Lista que pode ser consultada no seguinte endereço.



Lista da Análise de Falsos videntes è
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 Aparição e Pedido da Virgem Maria em Guadalupe 
ao
 Índio Juan Diego Cuauhtlatoatzin é

Download = para Imprimir

BÊNÇÃO ESPECIAL è

=

AMEN
MensagensdaVirgemMariaemGuadalupe.pdf
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemGuadalupe.pdf
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As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
Aparição
Aparição Aparição
Aparição
Aparição
Aparição
Aparição Aparição
Guadalupe Rue du La Salette Lourdes
Fátima
Garabandal Zeitoun Medjugorje
Bac

1531
1ª
Aparição

Guadalupe

1500
anos
depois

Cidade do
México

México

ÍNDICE é
 Relato das Aparições è..............................................................................17
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 Milagres no poncho de Juan Diego è...................................................20
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 Relato das Aparições  é
Nome da Aparição: Aparição de Guadalupe - Sempre Virgem Santa Maria de
Guadalupe
Cidade: México País: México
Nome do vidente: Juan Diego Cuauhtlatoatzin (Cuauhtlatóhuc)
nascimento: 1474
Idade à data da Aparição: 57 anos
Filhos: ?
Profissão: Pastor

Data de

Estado civil: viúvo

Tipo de Fenómeno: Aparição + Pedido + Milagre das rosas, de cura e da Imagem do
poncho

Número de Aparições: 5 Aparições
Quem visita o vidente: Virgem Maria
Início dos fenómenos: 9 de Dezembro de 1531

Fim dos fenómenos: 12

de Dezembro de 1531

Estado do Processo Canónico: Aprovado pela Igreja Católica - Constat de
Spiritualitatis

Site Oficial:

http://www.virgendeguadalupe.org.mx

Principais Objectivos: Marcar a Sua presença materna no novo mundo, levando
multidões para Deus, mostrar que por Seu intermédio se conseguem Milagres, deixar prova
duradoura do Seu Poder através da Milagrosa Imagem no poncho, e pedir a construção de
uma Igreja, indicando assim a necessidade e a importância da Oração e da Vida Sacramental
na vida de Seus filhos, pois são essas as funções de uma Igreja.

Notas Históricas:
XX
O índio Juan Diego, cujo nome asteca era Cuauhtlatohayc (ou Cuauhtlatoatzin ou
Cuauhtlatóhuc), nasceu em 1471, perto da cidade do México, na aldeia de Cautitlán,
pertencente aos índios Mazehuales.
Era então Arcebispo da cidade do México, Dom Juan de Zumárraga, franciscano basco. Era o
segundo bispo da Nova Espanha.
(1ª Aparição) - Conforme a tradição, no Sábado, 9 de Dezembro de 1531, pelas 6 horas da
manhã, quando o índio Juan Diego se dirigia de sua aldeia para a de Tolpetlac para assistir
uma função religiosa na missão franciscana de Tratetolco, ao chegar ao cabeço de Tepeyac,
às margens do lago Texcoco, viu uma jovem que aparentava uns 15 anos, e lhe ordenou para
que ele fosse falar com o Bispo a fim de pedir-lhe que construísse um templo naquele mesmo
local.
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(2ª Aparição) - No mesmo dia, por volta das 5 horas da tarde, Juan Diego vê novamente a
jovem, lhe relata a incredulidade do Bispo e pede que escolha outro mensageiro. Porém a
jovem insiste na sua missão, para que ele vá novamente ter com o Bispo e peça a construção
do templo.
(3ª Aparição) - No dia seguinte, Domingo 10 de Dezembro, às 3 horas da tarde, Juan Diego
fala novamente com o Bispo, que ainda não acreditando, lhe pede algum sinal. Pela terceira
vez a jovem lhe "aparece" e ordena a Juan Diego que volte ao cabeço no dia seguinte para
receber o sinal pedido pelo Bispo.
(4ªAparição) - Entretanto, no dia seguinte, Juan Diego, não vai ao monte devido a doença de
seu tio Juan Bernardino. Na madrugada do dia 12 de Dezembro, terça-feira, devido à gravidade
da doença de seu tio, Juan Diego sai de sua aldeia para buscar um sacerdote, e rodeia o
cabeço para não encontrar a Virgem. Porém, mesmo assim Ela lhe "aparece", fala que seu tio
ficará curado, e pede que vá ao cabeço buscar rosas, e que elas seriam o sinal pedido pelo
Bispo.
(5ª Aparição) - No seu regresso, a Virgem diz: “Estas diferentes flores são a prova, o sinal

que levarás ao Bispo. Diga-lhe que veja nelas Meu desejo, e com isso, execute Minha
vontade”.
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Ao mesmo tempo que Juan Diego encontra a jovem, ela "aparece" também a seu tio doente,
cura instantaneamente suas enfermidades e manifesta seu nome: "Sempre Virgem

Santa Maria de Guadalupe".
No dia 12 de Dezembro, após a 4ª Aparição, Juan Diego leva em seu poncho, como prova,
rosas frescas de Toledo (e isto em pleno inverno mexicano em que as rosas não florescem). Já
na casa do Bispo, por volta do meio-dia, quando abriu o poncho (tilma ou ayate) onde estavam
embrulhadas as flores, estava estampada a fenomenal imagem da Virgem de
Tequatlaxopeuh. A mesma que hoje se venera na Basílica de Guadalupe.
No livro Nican Mopohua, pode-se ler:

O Nican Mopohua é considerada a "prova histórica primordial" da Aparição,
porque está escrito na língua indígena nahuatl. Ele descreve o encontro em
1531 entre Juan Diego e a Virgem, em Tepeyac.
"Tinham passado dez anos desde que [...] o México fora conquistado, quando
Juan Diego, um viúvo convertido ao catolicismo romano, estava de caminho
para atender às coisas divinas, quando, após ter chegado à colina de Tepeyac, o
céu ficou iluminado e ele ouviu cânticos no cimo do morro, como as canções de
várias aves preciosas. Ele parou, perguntando se ele estava em Xochitlalpan,
uma expressão Nahuatl pré-conquista para o céu, ou um lugar de felicidade. No
final do cântico, tendo ficado a olhar para o alto da colina, ouviu uma mulher
chamando-o de lá. No topo da colina, viu uma moça cujas roupas eram como
o sol. Ele prostrou-se diante dela, e ela lhe perguntou para onde estava
indo. Ele respondeu que estava indo para a sua casa do México-Tlatelolco para
ouvir os sermões dos frades. A mulher então se identificou como "A Sempre
Virgem Santa Maria de Guadalupe”, a mãe da verdadeira divindade, Deus, o
doador da vida, o criador do povo, sempre presente, o senhor do Céu e da
Terra. Ela então pediu a Juan Diego que transmitisse ao bispo o seu desejo de
que fosse construído um templo naquele mesmo local, onde “Iria assistir ao
choro e tristezas de você e todo o povo desta terra, e dos diversos
povos que me amam, a fim de sanar e curar todas as suas aflições
diversas, misérias e tormentos”. Diz-se que a Virgem pediu a Juan Diego
para colher rosas de Castela no topo da colina de Tepeyac, embrulhá-las no seu
poncho, e para apresentá-las ao bispo Juan de Zumárraga, como prova de sua
presença milagrosa. (Rosas de Castela não eram comuns no México, em 1531, e
certamente não no pino do inverno.) Quando Juan Diego abriu o manto para
mostrar as rosas ao Bispo, é dito que os homens ficaram espantados ao ver a
imagem da Virgem estampada em seu tecido de cacto”.
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Pique para Ampliar

 Pedido da Virgem Maria  é
Através de um pedido muito singelo, Nossa Senhora de Guadalupe pede que seja erigida uma
Igreja naquele local. Com isto, quer apontar o caminho para enfrentar os desafios de um novo
mundo, em que vão imperar a ganância pelo poder e pela riqueza. Os únicos antídotos contra
esta praga da ganância, são a Oração e o recurso aos Sacramentos, precisamente as duas
coisas que se fazem dentro de uma Igreja. Para certificar a proveniência deste pedido, Nossa
Senhora opera o extraordinário milagre no poncho do Juan Diego, nele deixando estampada a
sua misteriosa imagem repleta de simbologia. Este Milagre do poncho não foi transmitido ao
Juan Diego, por isso, qual não terá sido o seu espanto quando o abriu para dar ao Bispo as
rosas frescas de Toledo…

 Milagres no poncho de Juan Diego  é
As tintas- Pintores e análises químicas não desvendaram ainda a origem das tintas
empregadas. Mauel Garibi, um perseverante examinador da pintura, resume assim a
estranheza dos investigadores, principalmente quanto ao dourado que aparece nos perfis do
vestido, nas quarenta e seis estrelas, nos arabescos e nos 129 raios de sol..
"O dourado é transparente e sob este se vêem os fios do poncho. E como não exista nenhum
material que seja transparente, nem sequer o cobre e o ouro, elementos indispensáveis para
que o homem possa executar um dourado. Esse dourado, dotado de transparência, não
pode ser obra humana".
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Incorrupção - A pintura resistiu à humidade e ao salitre, muito abundante e muito corrosivo
naquela região, antes de ter sido secado o lago Texcoco. Quadros de contextura mais firme,
perderam a cor e se danificaram em poucos anos
O tecido da tela é de tão má qualidade que deveria ter se desintegrado em questão de 20
anos. Actualmente tem 472 anos. Até as madeiras e metais( prata, ouro e bronze) não
duravam então, mais que um século.
O tramado da tecelagem é tão separado e tão imperfeito (comprovado cientificamente em
1751) que olhando por detrás do poncho, pode-se ver através, como se fosse uma peneira,
podendo, sem que o tecido atrapalhe, ver os objectos e a claridade. Esta experiência foi
realizada várias vezes, conforme testemunho de Cabrera.
Durante 116 anos, de 1531 a 1647, a pintura esteve desprotegida e exibida em várias
procissões solenes. A veneração popular levou piedosos e doentes a que beijassem as mãos e
a face da pintura ou que fosse tocada com objectos cujo material deveria ter deteriorado ou
destruído o tecido e a pintura.
Carlos Maria Bustamante conta que em 1791, quando os peritos estavam limpando o ouro que
enquadra a imagem, foi derramado um vidro de ácido nítrico, de extraordinário poder corrosivo.
"Onde está a força corrosiva do ácido? (pergunta Bustamante) que derramado de alto a baixo
no poncho, deixou apenas um vestígio como testemunho do prodígio para a posteridade.
Hoje percebe-se, de perto, uma leve mancha como de água, no lado esquerdo da jovem e
salpiques em vários outros lugares. A análise química confirma: é ácido nítrico.

Detalhe do rosto de Nossa Senhora de Guadalupe
Reflexo nos olhos - No ano de 1929, o fotógrafo Alfonso Marené Gonzáles, enquanto
realizava o exame de uns negativos fotográficos, muito ampliados, descobriu uma figura
reflectida nos olhos da jovem de Tequatlaxopeuh. Naquele tempo, as autoridades eclesiásticas
pediram-lhe prudentemente que não publicasse suas observações até obter uma comprovação
científica.
Em 1951, Carlos Salinas fez uma descoberta semelhante e o Arcebispo do México, Dom Luis
Maria Martinez, nomeou uma comissão para estudar o fenômeno.
Foi somente em 1955 que o México soube pela
rádio a notícia de que nos olhos da Virgem de
Guadalupe aparecia uma pessoa espelhada, a
exemplo do que acontece com os olhos vivos de
uma pessoa. É um fenómeno muito comum no
mecanismo normal da visão humana. Não se
produz apenas um reflexo das figuras que vemos,
mas três diferentes e sobrepostas. Esta tríplice
imagem leva o nome de seus descobridores:
Sanson (Oftalmologista de Paris) e Purkinje
(médico de Breslau - Alemanha).
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Estudos feitos em épocas diferentes e posteriormente confrontados e formando uma só teoria,
foram cientificamente comprovados e admitidos por todas as escolas de oftalmologia.
Tal como toda imagem se reflecte em nossos olhos, assim a cena que ocorreu quando o índio
Juan Diego abriu o manto para mostrar as flores, se refletiu nos olhos da "Virgem de
Guadalupe". Tríplice imagem em cada olho, no lugar exacto, com a curvatura exacta... O índio
Juan Diego e as demais pessoas presentes no local, tal como estaria sendo visto pelos olhos
da jovem que lhe "apareceu", saíram reflectidas nos olhos da imagem que ficou gravada no
poncho.
Não parecem olhos pintados, mas olhos naturais, humanos, vivos.
Diversos oftalmologistas examinaram os olhos da "Virgem de Guadalupe". Deixemos a palavra
ao Dr. Rafael Torrija Lavagnet: "Utilizei um Oftalmoscópio como fonte luminosa e lente de
aumento, que me permitiu uma percepção mais perfeita dos detalhes. Certifico: -que o reflexo
de um busto humano é observado no olho direito da imagem. -Que o reflexo desse busto
humano se encontra na córnea. -que a distorção do mesmo corresponde à curvatura normal da
córnea. -que além do busto humano, observam-se no dito olho dois reflexos luminosos
correspondentes às imagens de sanson-Purkinje, que esses reflexos luminosos tornam-se
brilhantes ao reflectir a luz que é enviada directamente, que os reflexos luminosos
mencionados demonstram que o busto humano é uma imagem reflectida na córnea e não uma
ilusão de óptica, causada pela textura do poncho, que na córnea do olho esquerdo da imagem
se percebe, com suficiente claridade, o reflexo correspondente do citado busto humano. É
impossível obter esse reflexo numa superfície plana e escura."
Testemunhos - o Dr. Torroella Bueno, o Dr. Guillermo Silva Rivera, o Dr. Ismael Ugalde Nieto,
o Dr. Jayme Palacios, o Dr. Charles J. Wahlig e o Dr. Joseph P. Gallagher, todos
oftalmologistas, após terem feito exames separadamente, também eles chegaram às mesmas
conclusões.

Uma ampliação de 25 a 30 vezes do olho da imagem permite ver com
maior clareza a figura de um homem com barba.

A presença de uma figura humana nos olhos da Imagem do poncho asteca e a descoberta do
brilho e profundidade deles, deixaram os oftalmologistas assombrados. Do ponto de vista da
Ciência, eles nada puderam explicar. Entretanto, a Jovem Rainha em atitude de oração ainda
não dissera tudo.
O Dr. José Aste Tonsmann, especialista em engenharia de sistemas ambientais pela
Universidade de Cornell (EUA), em fevereiro de 1979 iniciou a trabalhosa e minuciosa pesquisa
no Centro Científico da IBM.
Não podendo os computadores trabalhar sobre uma superfície rústica e sinuosa como a do
poncho, o Dr Aste tirou muitas fotografias. O estudo dele concentrou-se em fotografias das íris
dos olhos da imagem de Guadalupe. Ampliou as fotografias dos olhos a diversos tamanhos: de
2 a 5 milímetros de altura por 3 a 7 milímetros de comprimento. O computador dividiu cada
milímetro quadrado entre 1.600 até 27.778 micro-quadradinhos, e depois ampliou cada microquadradinho entre 30 até 2000 vezes.
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Começou pelo olho esquerdo. Os
computadores trabalharam e
forneceram a primeira ampliação, na
extremidade direita do olho, uma figura
de pouco mais de 1 milímetro de
largura e 4 milímetros de altura: um
índio sentado sobre as pernas;
sandálias de couro, calção, dorso
descoberto, cabelos raspados até o
meio da testa segundo o costume da
época, ampliando a fronte, recolhidos
na nuca, brincos em forma de
aro...brilhantes!

A segunda figura que aparece no
computador foi a do esperado homem
de barba descoberto em 1929, na parte
da menina ocular mais próxima do
nariz. Um espanhol com uma mão na
barba, a outra na espada, com a boca
aberta como extasiado pelo que
olhava, virado para o poncho de Juan
Diego. Em tripla imagem, em relevo,
em cores. E no olho direito aparece
com maior clareza do que no esquerdo,
como já haviam percebido e explicado os oftalmologistas.

A terceira figura, de um velho, vestido
de franciscano, com lágrimas
escorrendo pelo nariz! Pareceu-lhe de
alguém conhecido. Não conseguia
lembrar-se (o Dr. José Aste Tonsmann).
Procurou nos museus, pinturas, livros,
algum rosto semelhante. Um dia
ocorreu-lhe um famoso quadro do pintor
Miguel Cabrera, do século XVIII, no qual
o bispo Juan de Zumárraga, ajoelhado,
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admirava a Imagem no poncho do índio Juan Diego. Aquela figura no computador
assemelhava-se demais com a pintura do velho bispo: seus olhos eram fundos, como também
as bochechas, o nariz típico dos bascos, a barba, a calva grande e reluzente, com algum
cabelo com o corte clássico dos franciscansos da época, isto é, uma franja ao redor da cabeça.
Era o bispo Dom Juan de Zamárraga.

Descobriu um outro índio, com um
chapéu típico em forma de cone, e com
uma tilma amarrada no pescoço. Seu
braço direito estendia-se sobre o
poncho, e os lábios pareciam
entreabertos. Juan Diego!!

Atrás de Juan Diego, surgiu uma
mulher negra que parecia observar
atentamente. Negros no México no
século XVI? O engenheiro ficou
depois sabendo que o conquistador
Hernán Cortez recebera e entregara
ao bispo Zumárraga e que este
concedera liberdade a escrava
negra, que o servia como
empregada. Era também a história
sendo recuperada.

À direita do "ancião", os cérebros
electrónicos localizaram um jovem
franciscano que olhava quase de
frente. Comprovou-se depois que era
o intérprete frei Juan González.
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Mas havia mais gente no olhar calmo da
Senhora de Guadalupe. Precisamente
ambas as pupilas, os computadores
"grupo familiar indígena". Era
uma jovem índia, de perfil, finas feições,
de aro, também brilhando, um adorno
atravessando o penteado. Levava um
costas. Havia um homem com chapéu
de cone, uma criança em pé junto e na
outro casal que apreciava a cena.

Imagem de Nossa
do centro de
resgataram um
constituído por
brincos em forma
de madeira
bebé amarrado nas
também em forma
frente da mulher, e

Todas as privilegiadas personagens estavam em ambos os olhos. Diferindo apenas tamanho,
ângulo e luminosidade, o que se encaixava perfeitamente na fenómeno da visão
estereoscópica. Os alongamentos de algumas das imagens correspondem à reflexão das
mesmas numa superfície convexa como é o olho humano.

Olho esquerdo

Olho direito

Ainda faltava outra surpresa. Das duas personagens que estavam no extremo mais
externo do semicírculo, o espanhol com barba e o índio sentado, o computador só podia
ampliar os olhos do índio, porque o espanhol estava meio virado. E em ambos os olhos,
(nos olhos do índio que está no olho da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe)
portanto uma tripla imagem, em cores, os computadores comprovaram a mesma cena de
diferentes ângulos!
As estrelas no manto da virgem - De acordo com o Doutor Juan Homero Hernández Illescaz
se comprova, com exactidão, que no manto da virgem de Guadalupe, está reproduzido o céu
do dia 12 de dezembro: a manhã do solstício do inverno de 1531.
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No manto estão representadas as estrelas mais brilhantes das
principais constelações visíveis do Vale de Anáhuac do dia 12 de
Dezembro de 1531. Ali, estão as constelações completas, comprimidas.
A extraordinária distribuição das estrelas não pode ser produto do
acaso ou coincidência, pois nenhuma distribuição ao acaso pode
representar com exactidão, em sua totalidade, as constelações de
estrelas de um momento determinado.
Para os indígenas, o solstício de inverno era o dia mais importante em
seu calendário religioso. O sol vencia as trevas e ressurgia vitorioso.
Por isso, não é casual que precisamente neste dia ocorreu tão
grandioso milagre.

O dia do milagre - Terça-feira, 12 de Dezembro de 1531, de acordo com o calendário Juliano
ou 22 de Dezembro do calendário astronómico que usavam os indígenas, ocorreu a aparição
santa imagem da Virgem de Guadalupe no ayate (espécie de poncho) que usava o índio Juan
Diego. Neste mesmo dia, pela manhã, ocorreu o solstício de inverno, que para as culturas préhispânicas significava que o sol enfraquecido recobrava o vigor, o retorno da vida.
Se conhece pelo nome de solstício (Do latim solstitiu) aos dois momentos, no verão e no
inverno, nos quais a terra se encontra mais distante do sol em sua órbita. Época em que o Sol
passa pela sua maior declinação boreal ou austral, e durante a qual cessa de afastar-se do
equador.
Na opinião do Doutor Juan Homero Hernández Illescaz, a virgem de Guadalupe aparece
completa no firmamento, para oferecer, com seu manto celestial, protecção para todo o mundo.
Solstício de inverno
Na foto ao lado, estão as
estrelas mais brilhantes das
principais constelações visíveis
do Vale de Anáhuac do dia 12
de Dezembro de 1531.
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Nesta foto verificamos as constelações, comprimidas e mantidas as
proporções, sobrepostas à imagem da virgem de Guadalupe. A exactidão da
localização e proporção das estrelas presentes no manto da virgem com as
estrelas mais brilhantes das constelações é impressionante, afastando toda
e qualquer possibilidade de acaso.

As constelações sobrepostas que incidem na cabeça e no corpo
da imagem também trazem significados:
Coroa Boreal - Esta constelação, pela sua posição na imagem,
indica a coroação de Nossa Senhora de Guadalupe como
Rainha e mãe de Deus.

Leão - A civilização pré-hispânica no México chamavam a
constelação de Leão de "Nahui Ollin", que era o centro do
universo físico e religioso das culturas meso-americanas. A
virgem na figura está grávida e traz em seu ventre, Jesus, centro
da vida.

- 27 -

GrandesAparicoes.doc

Virgem

Gêmeos

Orion

Ofiuco

Libra

Escorpião

Cruzeiro do Sul

Centauro

Lobo

Hidra

Sírio

Boieiro

Ursa maior

Cabeleira de
Berenice

Lebre

Dragão (Thuban)

Cocheiro

Touro

- 28 -

GrandesAparicoes.doc

Proporção Dourada -A proporção dourada é formada por um quadrado que se junta a um
rectângulo, para formar um espaço onde o lado menor corresponde ao maior numa relação de
1 a 1,6118 denominado número áureo.
A proporção dourada se encontra em todas as manifestações de
arte desde a Mesopotâmia, Egipto, Grécia, Roma até nossos dias.
É usada na escultura, na arquitectura e na pintura. É também
observada nas diferentes partes do ser humano, nos animais,
plantas e fósseis. Também pode ser observada no microcosmos
(nas formas em que se agrupam os átomos) e no macrocosmos
(galáxias).

A proporção dourada é um padrão universal e intemporal de perfeição, equilíbrio, balanço,
elegância, delicadeza e beleza. Ao analisar a imagem original da Virgem de Guadalupe,
encontramos o quadrado da proporção dourada.
A partir deste, aparecem mais quadriláteros e rectângulo em toda a figura, assim como formas
verticais e horizontais simétricas.
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De maneira maravilhosa, justamente no ventre da
virgem morena, se encontra, com base no teorema
de Pitágoras em em muitos outros símbolos
derivados da proporção áurea, a "Nahui Ollín", uma
flor(náhuatl) de quatro pétalas, que para as antigas
culturas meso-americanas representava a presença
de Deus, o centro do espaço e do tempo. Com a
"Nahui Ollín" em seu ventre, a Virgem de Guadalupe
confirma aos indígenas que é a mãe do Deus
verdadeiro, Jesus Cristo.
É precisamente a parte mais importante do ayate
de Juan Diego.
A Virgem de Guadalupe é portadora de uma
mensagem Cristocêntrica que os indígenas puderam
compreender imediatamente, por isso se constitui na
primeira e mais importante evangelizadora da
América, levando à conversão uma imensa
população indígena.
De maneira maravilhosa, justamente no ventre da virgem morena, se encontra, com base no
teorema de Pitágoras e em muitos outros símbolos derivados da proporção áurea, a "Nahui
Ollín", uma flor(náhuatl) de quatro pétalas, que para as antigas culturas mesoamericanas
representava a presença de Deus, o centro do espaço e do tempo. Com a "Nahui Ollín" em seu
ventre, a Virgem de Guadalupe confirma aos indígenas que é a mãe do Deus verdadeiro,
Jesus Cristo. É precisamente a parte mais importante do poncho de Juan Diego.
.
A Virgem de Guadalupe é portadora de uma mensagem Cristocêntrica que os indígenas
puderam compreender imediatamente, por isso se constitui na primeira e mais importante
evangelizadora da América, levando à conversão uma imensa população indígena.
Os símbolos
Os antigos povos indígenas do México transmitiam a memória de sua história de geração em
geração por meio de poemas e cantos, que ao ser transmitidos por meio de figuras e símbolos
em papel ou peles, formavam os chamados códices.
A imagem está cheia de símbolos (a maneira de códices), de modo que os habitantes destas
terras pudessem entender facilmente a mensagem.
Para que possamos entender, pela nossa visão moderna, a profundidade da mensagem
contida na imagem de Guadalupe, é necessário conhecer o significado básico dos símbolos
presentes na santa imagem segundo a culturas indígenas que lá viviam:
Cinto - Marca a gravidez da
virgem, que se constata pela
forma aumentada do abdómen,
onde se destaca uma maior
proeminência vertical que
transversal.. O cinto se localiza
em cima do ventre. Cai em dois
extremos trapezoidais que na
cultura Náhuatl representa o fim
de um ciclo e o nascimento de outro. Na imagem simboliza que com Jesus Cristo se inicia uma
nova era tanto para o velho como para o novo mundo.
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Lua - A Virgem de Guadalupe está
pisando no meio da lua; e não é casual
que as raízes da palavra México em
Náuhatl é "Metz-xic-co" que significa "
no centro da lua". Também é símbolo
de fecundidade, nascimento e vida.

Flor - A flor de quatro pétalas, a "Nahui Ollín" é o símbolo
principal na imagem. É o símbolo máximo na cultura
náuhatl e representa a presença de Deus, a plenitude, o
centro do espaço e do tempo. A imagem representa a
Virgem de Guadalupe como a Mãe de Deus e a flor marca
o lugar onde se encontra Nosso Senhor Jesus em seu
ventre.

Anjo - Um anjo está aos pés da imagem.
As asas são como de águia, assimétricas
e muito coloridas. Os tons são parecidos
com os do pássaro mexicano "tzinitzcan"
que Juan Diego avistou anunciando a
"aparição" da Virgem de Guadalupe.

Raios - A Virgem está rodeada de raios dourados que formam um
halo luminoso. Mensagem: ela é a Mãe da luz, do Sol, do Deus
verdadeiro.
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Cabelos - Tem o cabelo solto, que entre os astecas é sinal de virgindade.
É virgem e mãe.
Seu rosto é moreno, ovalado e em atitude de profunda oração, reflectindo
amor e ternura.
Suas mãos estão juntas em sinal de recolhimento e oração. A direita é
mais branca e a esquerda é mais morena, podendo significar a união das
raças.

Mais símbolos - Os indígenas eram homens religiosos por excelência e sempre estavam
atentos a sinais que entendiam como mensagens de Deus. 12 de Dezembro de 1531, dia da
formação da imagem no manto de Juan Diego, se reuniram quatro grande símbolos:
Cometa Halley - Solstício de Inverno
Conjunção Sol-Vênus - Tanto Vênus ( Quetzalcoátl ) como o Sol ( Tonatiuh ) eram símbolos
de Deus. Na conjunção Sol-Vénus que se deu nesse dia, podia observar uma plenitude de
simbolismo divino.
O retorno de Vênus - O planeta Vénus somente a cada 8 anos retorna junto com o Sol. Os
indígenas interpretam como o retorno de "Quetzalcoátl", o "Deus-homem", representado por
Vénus.
Estes trechos e fotos sobre o poncho, foram tirados do livro "Nossa Senhora de Guadalupe" - Edições
Loyola
A Imagem do poncho, com todas as suas maravilhosas características, assim como a
conservação do tecido, constitui um incontestável Milagre. Sem explicação pela ciência.
Além disto, ainda foi constatado cientificamente que:

 Ao se aproximar uma luz dos olhos da Virgem, a retina se retrai, como um olho humano vivo.
 A temperatura da fibra de maguey com a qual está confeccionado o poncho que usou Juan
Diego, mantém uma temperatura constante de 36.6 graus, a mesma de um corpo humano vivo.

 Um dos médicos que analisou o poncho, colocou seu estetoscópio por baixo do cinto da
Virgem Maria, e escutou batidas a um ritmo de 115 pulsações por minuto, iguais às de um
bebé no ventre materno.

 Não se descobriu nenhum vestígio de pintura no tecido. Na realidade, a uma distância
inferior a 10 centímetros da imagem, só se vê o tecido de maguey cru - as cores desaparecem.
Estudos científicos não conseguem descobrir a origem da coloração que forma a imagem, nem
o método pelo qual a mesma foi pintada. Não se detectaram vestígios de pinceladas nem
qualquer outra técnica de pintura conhecida. Os cientistas da NASA confirmaram que o
material que da origem às cores não pertence a nenhum dos elementos conhecidos na Terra.

 Foi passado um raio laser no sentido lateral sobre o tecido, descobrindo que a coloração da
mesma não está nem na frente e nem no verso, e sim que as cores flutuam a uma distância de
três décimos de milímetro sobre o tecido, sem tocá-lo. As cores flutuam sobre a superfície do
poncho.
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 A fibra de maguey que constitui o tecido da imagem, não pode durar mais que 20 ou 30
anos. Há vários séculos se pintou uma réplica da imagem num tecido de fibra de maguey
idêntica, e a mesma se desintegrou depois de algumas décadas, enquanto que, há quase 500
anos do milagre, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe continua tão firme como no
primeiro dia. A ciência não consegue explicar como o poncho ainda não se desintegrou.

 No ano de 1791, foi derrubado acidentalmente ácido muriático no lado superior direito do
tecido. Num intervalo de 30 dias, sem tratamento algum, o tecido afectado reconstituiu-se
milagrosamente.

 No início do século XX, um homem colocou uma bomba de alta potência dentro de um
arranjo floral aos pés do poncho. A explosão destruiu tudo ao redor, menos o poncho, que
permaneceu intacto.
Além deste aspectos atrás focados, é de notar mais três “coincidências” que me foram
referidas pela Conchita em Outubro de 2003:

 As 52 estrelas no Manto da Virgem, significam os 52 Papas desde então até à
actualidade.

 A Virgem tem um cinto no ventre, discretamente escondido pelas mãos e pelo seu
manto, indicando que está “grávida", mostrando que Deus queria que Jesus nascesse
na América, no coração de cada americano.

 Os 7 laçarotes do cinto, por baixo das mãos da Virgem, significam os 7 Sacramentos.
As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
Aparição
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http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemGuadalupe.htm
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 Aparição e Pedido da Virgem Maria na Rue du Bac 
a
 Irmã Catherine Labouré é
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As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
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 Relato das Aparições  é
Nome da Aparição: Aparição da Rue du Bac – Medalha Milagrosa
Cidade: Paris

País: França

Nome da vidente: Irmã Catherine Labouré

Data de nascimento: 2 de Maio de

1806

Idade à data da Aparição: 24 anos

Estado civil: Solteira

Vocação: Irmã Religiosa das Filhas da Caridade
Tipo de Fenómeno: Aparição + Pedido + Milagres com a Medalha Milagrosa
Número de Aparições: 3 Aparições
Quem visita o vidente: Virgem Maria
Início dos fenómenos: 18 de Julho de 1830
Fim dos fenómenos: Dezembro de 1830
Estado do Processo Canónico: Aprovado pela Igreja Católica - Constat de
Spiritualitatis o Pedido da Medalha Milagrosa

Site Oficial:

http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com

Principais Objectivos: Pedir a cunhagem e o uso de uma Medalha de Nossa Senhora
das Graças, que mais tarde ficou conhecida como Medalha Milagrosa.

Notas Históricas:
XX
As 3 Aparições da Virgem Maria a Catherine Labouré ocorreram na Capela do convento onde
era noviça, no nº 140 da Rue du Bac em Paris – França.
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No site oficial da Medalha Milagrosa pode-se ler:
O Céu desceu à Terra… de Julho a Dezembro de 1830, a Irmã Catarina, jovem noviça das
Filhas da Caridade, recebe o imenso favor de conversar três vezes com a Virgem Maria.

 1ª Aparição
Aos 18 de Julho de 1830, véspera da festa de São Vicente que ela tanto ama, Catarina recorre
a ele, de quem vira o seu coração transbordando de amor, para que seu grande desejo de ver
a Santíssima Virgem seja enfim alcançado. Às onze horas e meia da noite, ela ouve
chamarem-na pelo seu nome.
Uma misteriosa criança está ali, ao pé da sua cama e a convida para levantar-se e diz:
«A Santíssima Virgem a espera».
Catarina se veste e acompanha a criança, que deixa raios de luz por todos os lugares por onde
passa.
Chegando à Capela, Catarina pára perto da cadeira do Padre, colocada no presbitério. Ela
ouve então “como o frou-frou” de uma roupa de seda, que vinha da direita da tribuna.
“Vislumbrei, então, a Virgem Santíssima perto do quadro de São José. Ela estava logo acima
dos degraus que conduziam ao altar, ao lado do Evangelho, numa cadeira parecida com a de
Sant’Ana. Eu ainda duvidava que ela fosse, realmente, Nossa Senhora”.
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«Eis a Santíssima Virgem», diz seu pequeno guia.
“Naquele momento, senti algo indescritível dentro de mim. Eu não consegui acreditar que
estava vendo a Virgem Maria”.
A criança, porém, diante da inércia de Catarina, deixou de falar como criança, e passou a falar
como adulto, e com palavras mais vigorosas repete com uma voz mais forte:
«Eis a Santíssima Virgem».

Catarina corre e joga-se aos joelhos da
Santíssima Virgem sentada na cadeira.
“Então não fiz senão dar um salto para junto
dEla, e, de joelhos, sobre os degraus do altar,
apoiei as mãos nos joelhos da Santíssima
Virgem. Aí, passei um momento, o mais suave de
minha vida. Ser-me-ia impossível dizer o que
experimentei. A Santíssima Virgem disse-me
como eu devia conduzir-me com o meu confessor
e várias coisas mais”.
Perguntei-lhe o que significavam alguns factos
que me foram mostrados anteriormente - coisas
que eu havia visto. Ela me explicou:
“Sereis atormentada, até que tenhais contado
tudo àquele que está encarregado de vos
conduzir.
Sereis impugnada, contestada, mas recebereis
a Graça. Não tenhais medo. Dizei tudo com
confiança e simplicidade. Confiai.
Vereis algumas coisas. Prestai atenção ao que
ireis ver e ouvir. Sereis inspirada nas vossas orações, prestai atenção.
Os tempos serão ruins, desgraças abalarão a França. O trono será derrubado. O mundo
inteiro sofrerá transtornos de toda a espécie”.
A Santíssima Virgem dizia isto com uma expressão muito triste.

A Virgem Santíssima continuou.
"Achegai-vos aos pés deste altar. Aqui, as Graças serão derramadas sobre todas as
pessoas que as solicitarem com confiança e fervor.
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Grandes e pequenos. As Graças serão derramadas, particularmente sobre aqueles que
as solicitarem.
Minha filha, eu gosto de distribuir Graças, e em especial, sobre toda a comunidade (a
ordem religiosa). Gosto muito de vós todas, felizmente. E porque vos amo, sofro muito.
Existem muitos abusos em termos do seguimento do bom caminho. As regras não são
observadas. Há um grande relaxamento nas duas comunidades.
Dizei àquele que se ocupa de vós, que, embora não seja o vosso superior, ele será
encarregado desta comunidade, de forma especial.
Ele deve fazer tudo o que for possível para recolocar a regra em vigor. Dizei-lhe que
peço estas urgentes instâncias; que ele impeça as más leituras, as perdas de tempo e as
visitas.
Quando a regra for posta em vigor, haverá uma nova comunidade que se unirá à vossa.
Isto não é o habitual, mas me faz tão feliz...
Dizei às missionárias da outra comunidade que vós as recebereis. Deus as abençoará e
elas usufruirão de grande paz. A comunidade irá gozar de uma grande paz. Ela se
tornará grande, concluiu Nossa Senhora."
Em seguida, continuou.
"Grandes desgraças virão; o perigo será enorme. Contudo, não tenhais medo, dizei-lhes
que não temam.
A proteção de Deus estará sempre aqui e São Vicente protegerá a vossa comunidade."
A Virgem Santíssima continuava triste.
"Apesar de tudo, eu estarei sempre convosco. Eu sempre cuidei de vós e sempre
conceder-vos-ei muitas Graças.
Chegará o momento em que o perigo será muito grande; tudo parecerá perdido. Mas eu
estarei com vocês, tende confiança.
Vós recebereis a visita e a proteção de Deus e a de São Vicente, sobre as duas
comunidades."
Ao dizer isto, a Santíssima Virgem tinha os olhos cheios de lágrimas.
"Tende confiança, não esmorecei. Eu estarei sempre convosco. Infelizmente, não
acontecerá o mesmo com as outras comunidades. Haverá vítimas no clero de Paris;
Monsenhor Arcebispo irá morrer”.
Ao pronunciar estas palavras, suas lágrimas tornaram a correr.
"Minha filha, a Cruz será desprezada, ela será lançada por terra e a Chaga do lado de
Nosso Senhor, novamente será aberta.
As ruas serão inundadas de sangue. Monsenhor Arcebispo será despojado de suas
vestes."
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Nossa Senhora, neste momento, já não conseguia falar; dolorosa sombra de amargura pairava
sobre o seu rosto.
"Minha filha, o mundo inteiro cairá em tristeza e aflição."
Testemunho de Irmã Catarina Labouré, sobre as aparições da Virgem Maria, na rua du Bac.
Relatado a seu diretor espiritual, em Paris, 1830

 2ª Aparição
A Santíssima Virgem, no dia 27 de Novembro de 1830, aparece de novo, na Capela, à Catarina
Labouré. Dessa vez foi às 17h30, durante a oração das Irmãs e das noviças, sobre o quadro de
São José (hoje, o local onde se encontra a Virgem do Globo). Antes, 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”!
Catarina ouviu, então:
"Eu distribuo estas graças àqueles que as solicitam."
A Mãe Santíssima me fez compreender o quanto lhe é agradável que nos dirijamos a Ela, em
oração, e o quanto Ela é generosa para com as pessoas que solicitam a Sua ajuda. Quantas
Graças eram concedidas e que alegria Maria sentia em concedê-las.
Imediatamente, pareceu-me que o quadro se movimentava e eu pude ver o reverso da
medalha. A letra 'M' (monograma de Maria) encimada por uma pequena cruz, e, em baixo, os
Sagrados Corações de Jesus e Maria.
Catarina considerou bem o que via. O coração da esquerda estava cercado de espinhos; o da
direita, transpassado por uma espada.
Então uma voz se fez ouvir e explicou:
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“Fazei cunhar uma medalha exactamente assim, como este modelo. As pessoas que a
usarem com confiança, e fizerem uma pequena e piedosa oração, gozarão de especial
proteção da Santa Mãe de Deus e receberão muitas Graças”.
Finalmente, ao redor, Catarina vê o reverso da Medalha: no alto, uma cruz, com a inicial do
nome de Maria sobreposta, e, em baixo, dois corações, um coroado de espinhos, e outro,
trespassado por uma lança.
Testemunho de Irmã Catarina Labouré, sobre as aparições da Virgem Maria, na rua du Bac.
Relatado a seu diretor espiritual, em Paris, 1830

 3ª Aparição
No mês de Novembro de 1830, durante a oração, Catarina ouve de novo um “frou-frou”, desta
vez atrás do altar. O mesmo quadro da medalha se apresenta perto do tabernáculo, um pouco
atrás.
“Estes raios são o símbolo das Graças que a Santíssima Virgem alcança para as
pessoas que lhe pedem… Você não me verá mais”.
Eis o fim das aparições. Catarina comunica ao seu confessor, Padre Aladel, o pedido da
Santíssima Virgem. Ele a acolhe formalmente, proibindo-a de pensar sobre o assunto. O
choque é muito forte.
A 30 de Janeiro de 1831, ela termina o seminário. Catarina recebe o hábito. No dia seguinte,
ela parte para o Asilo de Enghien, fundado pela família de Orléans, à rua de Picpus, 12, em
Reuilly, a leste de Paris, num bairro miserável, onde, incógnita, servirá os pobres durante 46
anos.
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 Pedido da Virgem Maria  é
«Fazei cunhar uma medalha sob este modelo. As pessoas que a usarem, com confiança,
receberão muitas Graças».

 Milagres da Medalha Milagrosa  é
Milagres, obtenção de Graças, protecção e prodígios extraordinários se operam por meio da
Medalha Milagrosa.
Nos anos seguintes à Aparição, a partir de 1832 ocorreram terríveis epidemias de cólera em
França, onde só em Paris provocou 20.000 mortos, e milhares de pessoas foram curadas pelo
uso da Medalha Milagrosa.
Existem dezenas de livros dedicados unicamente a enumerar milhares de Milagres operados
através da Medalha Milagrosa.
É célebre a conversão do judeu Afonso Ratisbone, acontecida depois da visão que ele teve na
Igreja de Santo André em que a Santíssima Virgem lhe apareceu, como representa a Medalha
Milagrosa.
O corpo de Catherine Labouré encontra-se exposto para veneração, à direita do Altar, e está
incorrupto.
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Esta Medalha, disse Pio XII, foi instrumento de tão numerosos favores, tantas curas,
protecções e conversões, que a voz do povo a chamou de Medalha Milagrosa.
A Medalha Milagrosa é dádiva celeste. Usá-la, é colocar-se sob a protecção de Maria, na vida
e na morte.
PRÁTICA: Usar a Medalha com confiança e devoção. Beijá-la respeitosamente de manhã e à
noite, dizendo:

”Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós”.

As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
Aparição
Aparição Aparição
Aparição
Aparição
Aparição
Aparição Aparição
Guadalupe Rue du La Salette Lourdes
Fátima
Garabandal Zeitoun Medjugorje
Bac

é
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemRueDuBac.htm
C
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 Aparição e Mensagem de La Salette 
a
 Melanie e Maximin é

Download = para Imprimi

BÊNÇÃO ESPECIAL è

=

AMEN
MensagemdeLaSalette.pdf
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLaSalette.pdf
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As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
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 Relato das Aparições  é
Nome da Aparição: La Salette
País: França

Cidade: Les Ablandins, perto de Corps

Nome da vidente: Mélanie Calvat

Data de nascimento: 1831

Idade à data da Aparição: 15 anos

Estado civil: Solteira

Actividade: Pastorinha
Nome do vidente: Maximin Giraud

Data de nascimento: 1835

Idade à data da Aparição: 11 anos

Estado civil: Solteiro

Actividade: Pastorinho
Tipo de Fenómeno: Aparição + Mensagem + Segredo
Número de Aparições: 1 Aparição
Quem visita o vidente: Virgem Maria
Data do fenómeno: 19 de Setembro de 1846
Estado do Processo Canónico: Aprovado pela Igreja Católica - Constat de
Spiritualitatis . Aprovado pelo Bispo de Grenoble a 19 de Setembro de 1851

Site Oficial:

http://www.lasalette.cef.fr
Neste site oficial só tem a parte da
Mensagem deixada às duas crianças e que foi aprovado pela Igreja. Não tem os
Segredos deixado ao Maximin e à Melanie, pois estes foram divulgados só após a
Aprovação da Aparição pela Igreja.

Principais Objectivos: Pedir oração de manhã e à tarde, a santificação do Domingo
sem trabalho, e profetizar para o futuro com o apelo aos Apóstolos dos Últimos Tempos.

Notas Históricas:
XX
As aparições de La Salette foram as primeiras aparições da Virgem Maria com cariz apocalíptico, isto
é, alertando-nos e revelando-nos o que estava para acontecer à humanidade no decurso e do século XX
em diante.
A Mélanie, depois da Aparição foi desprezada, caluniada, insultada, perseguida, rejeitada e quase
excomungada, só por persistir em cumprir a missão que a Virgem Maria lhe deixou.
Depois de todos os contratempos habituais com a aprovação das aparições, acabou por ser
integralmente aprovada pela Igreja.
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Pode-se afirmar que é em La Salette que começa a ser escrita, por antecipação e profeticamente, a
história do século XX - o século do diabo, e da sua luta para destruir a humanidade e levá-la para o
inferno.
O Inferno já tinha lançadas as 2 linhas mestras para destruir a Igreja Católica e a humanidade através
de:
- Criação de uma falsa religião, com um falso deus e um falso profeta – o islamismo, para uma acção
no plano espiritual, que influenciaria profundamente muitos povos e os levaria a uma acção política
internacional.
- Criação de uma seita secreta e diabólica – a maçonaria, para uma acção temporal e política.
- Faltava a terceira via – o comunismo ateu, para uma acção temporal violenta contra as monarquias e
contra a Igreja de Cristo.
Através do comunismo, o demónio e os seus bastardos estavam prestes a iniciar a luta aberta contra a
humanidade, na tentativa de erradicar Deus das almas de todos os homens. A franco maçonaria já estava
em franca actividade e expansão, e 2 anos antes do manifesto comunista de Karl Marx e de Engels, por
antecipação do Céu, a Aparição da Virgem Maria em La Salette vem delinear qual era o panorama
mundial e anunciar a vitória final do Bem contra o mal.

A Aprovação Eclesiástica
Esta Aparição da Virgem Santíssima em França foi reconhecida e aprovada pela Igreja, em 1851. O texto
dos Segredos não foi incluído neste Aprovação, já que foram divulgados posteriormente a esta data.
O Bispo de Grenoble, a que pertence La Salette, encarregou dois teólogos da investigação da
Aparição e de todas as curas registadas. Durante cinco anos fizeram minuciosas investigações. Em toda a
França, aproximadamente em oitenta lugares diferentes, os bispos encarregaram sacerdotes que
investigassem as Curas Milagrosas através das orações a Nossa Senhora de La Salette e da água da fonte.
Centenas de Graças foram registadas.
O Santo Padre Pio IX aprovou a devoção a Nossa Senhora de La Salette. Pediu aos jovens que
lhe enviassem o relato dos segredos por escrito.
Tempo depois dirá o Santo Padre Pio IX:
"Estes são os segredos de La Salette; se o mundo não se arrepender, perecerá".

Estas são as Palavras do Papa João Paulo II, sobre La Salette:
"Neste lugar, Maria, a Mãe sempre amorosa, mostrou sua dor pelo mal moral causado pela
humanidade. Suas lágrimas nos ajudam a entender a gravidade do pecado e a rejeição a Deus,
enquanto manifestam ao mesmo tempo a apaixonada fidelidade que Seu Filho mantém com relação a
cada pessoa, embora Seu amor redentor esteja marcado com as feridas da traição e do abandono dos
homens."
Várias congregações foram fundados pela inspiração de La Salette, entre as quais os Missionários
e as Irmãos de Nossa Senhora de La Salette, que se dedicam a propagar a mensagem de reconciliação.
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 Aparição e Mensagem de La Salette deixada aos 2 pastorinhos
Um menino de nome Maximin Giraud, de onze anos, e Mélanie Calvat, de
quinze, estavam cuidando do gado. Mélanie estava acostumada e treinada nesse
tipo de trabalho desde os nove anos, mas tudo era novo para Maximin. Seu pai lhe
havia pedido que fosse fazer esse serviço como ato generoso, para cooperar com o
amigo que estava com o pastor adoentado.

Relata Mélanie:
No dia 18 de Setembro de 1846, véspera da Aparição da Santíssima Virgem,
eu estava sozinha, como sempre, cuidando do gado do meu patrão; por volta de
onze horas vi um menino que se aproximava. Por um momento tive medo, pois
achava que todos deviam saber que eu evitava todo tipo de companhia. O menino
se aproximou e me disse:
"Ei menina, vou contigo, sou de Corps". A estas palavras minha malícia
natural se mostrou e lhe disse: "Não quero ninguém perto de mim. Quero ficar
sozinha". Mas ele, seguindo-me, disse: "Meu patrão me enviou aqui para que cuide
do gado contigo. Venho de Corps". Afastei-me dele, agastada, dando-lhe a
entender que não queria ninguém por perto. Quando estava a certa distância,
sentei-me na grama. Normalmente, dessa forma conversava com as florezinhas ou
ao Bom Deus.
Depois de um momento, atrás de mim estava Maximin sentado e
directamente me disse: "Deixa-me ficar contigo, me comportarei muito bem".
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Embora contra minha vontade e sentindo-me incomodada por Maximin, permiti que
ficasse. Ao ouvir os sinos de la Salette para o Ângelus, disse-lhe para elevar sua
alma a Deus. Ele tirou o chapéu e se manteve em silêncio por um momento. Logo
comemos e brincamos juntos. Quando caiu a tarde descemos a montanha e
prometemos voltar ao dia seguinte para levar o gado novamente.
No dia seguinte, sábado, 19 de Setembro de 1846, o dia estava muito quente
e as duas crianças concordaram em comer seu almoço em um lugar sombreado.
Contrariamente a seu costume, eles se estendem sobre a relva... e adormecem. O
tempo passa!... Mélanie foi a primeira a despertar:
"Maximin, Maximin, vem depressa, vamos ver nossas vacas... Não sei onde
andam!".
Rapidamente sobem a ladeira. Voltando-se, têm diante de si toda a pradaria: as
vacas lá estão ruminando calmamente. Os dois pastores se tranquilizam. Mélanie
começa a descer. A meio caminho se detém imóvel e pergunta a Maximin se não vê
o que ela estava vendo:
"Maximin, olha lá, aquele clarão!".
Maximin corre gritando:
"Onde? Onde?"
Mélanie estende o dedo para o fundo do vale onde haviam dormido. O clarão
se mexia e se agitava, como dividindo-se ao meio.
"Oh, meu Deus!", exclamou Mélanie, deixando cair o cajado.
Algo fantasticamente inconcebível a inundava nesse momento e ela se sentiu
atraída, com profundo respeito, cheia de amor e o coração batendo mais
rapidamente. Viram uma Senhora sentada em uma enorme pedra. Tinha o rosto
entre as mãos e chorava amargamente. Mélanie e Maximin estavam com medo e
não se mexiam.
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A Mensagem de La Salette.
A Senhora, pondo-se lentamente de pé e cruzando suavemente seus braços,
lhes disse:

- Vinde, meus filhos, não tenhais medo, aqui estou para vos contar uma grande
novidade!
Então, as crianças foram até à Bela Senhora. Ela não parava de chorar.
"Achávamos que era uma mamã cujos filhos a tivessem maltratado e que se teria
refugiado na montanha para chorar".
A Senhora era alta e toda de luz. Vestia-se como as mulheres da região:
vestido longo, um grande avental, lenço cruzado e amarrado as costas, touca de
camponesa. Rosas coroando sua cabeça, ladeando o lenço e ornando seu calçado.
Em sua fronte, a luz brilhava como um diadema. Em seus olhos havia lágrimas que
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rolavam pelas faces. Sobre os ombros carregava uma pesada corrente. Uma
corrente mais leve prendia, sobre o peito, um crucifixo resplandecente, com um
martelo de um lado, e de outro uma turquês.
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!
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.
E também os carroceiros não sabem injuriar sem usar o Nome de Meu Filho. São
essas as duas coisas que tornam tão pesado o braço de Meu Filho.
Se a colheita se estraga, não é senão por vossa causa. Eu vo-lo mostrei no ano
passado com as batas, e vós nem fizestes caso! Ao contrário, quando encontráveis
batatas estragadas, injuriáveis usando o Nome de Meu Filho. Elas continuarão assim, e
neste ano, para o Natal, não haverá mais.
A palavra "batatas" (em francês: 'pommes de terre'), deixa Mélanie intrigada. No
dialecto da região, se diz "la truffa". E a palavra 'pommes' lembra-lhe o fruto da
macieira. Ela se volta então para Maximin, para lhe pedir uma explicação. A
Senhora, porém adianta-se dizendo:

- Não compreendeis, meus filhos? Vou dizê-lo de outro modo.
Retomando pois, as últimas frases no dialecto de Corps ('patois'), língua falada
correntemente por Maximin e Mélanie, a Senhora prossegue sempre no patois:

- Se tiverdes trigo, não deveis semeá-lo. Todo o que semeardes será devorado
pelos insectos, e o que produzir se transformará em pó ao ser malhado.
Virá grande fome. Antes que a fome chegue, as crianças menores de sete anos
serão acometidas de tremuras e morrerão nas mãos das pessoas que as segurarem. Os
outros farão penitência pela fome. As nozes estarão vazias, as uvas apodrecerão.
De repente, a Senhora continuou a falar, mas somente Maximin a entendia.
(Foi aqui que foi dado o Segredo a Maximin – Ver adiante). Mélanie percebia
seus lábios se moverem, mas nada entendia.
Alguns instantes depois, Mélanie por sua vez, pôde ouvir, enquanto Maximin
nada entendia. (Foi aqui que foi dado o Segredo a Mélanie – Ver adiante).
Assim a Bela Senhora falou em segredo a Maximin e depois a Mélanie. E
novamente, os dois em conjunto ouviram as seguintes palavras:

- Se se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo,
e as batatas serão semeadas nos roçados.
Fazeis bem vossa oração, meus filhos?
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- "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 açougue como
cães.
Nunca vistes trigo estragado, meus filhos?
- "Não Senhora", responderam eles.
Então Ela se dirigiu a Maximin:

- Mas tu, meu filho, tu deves tê-lo visto uma vez, perto de Coins, com teu pai. O
dono da roça disse a teu pai que fosse ver seu trigo estragado. Ambos fostes até lá. Ele
tomou duas ou três espigas entre as mãos, esfregou-as e tudo caiu em pó. Ao voltardes,
quando estáveis a meia hora de Corps, teu pai te deu um pedaço de pão dizendo-te:
"Toma, meu filho, come pão neste ano ainda, pois não sei quem dele comerá no ano
próximo, se o trigo continuar assim".
Maximin respondeu:
- "É verdade, Senhora, agora lembro. Há pouco não lembrava mais".
E a Bela Senhora concluiu, não mais em dialecto 'patois', e sim em francês:

- Pois bem, meus filhos, transmitireis isso a todo o meu povo.
Então Ela seguiu até o lugar em que haviam subido para ver onde estavam as
vacas. Seus pés deslizavam, tocando apenas a ponta da relva, sem dobrá-la. Na
colina, a Bela Senhora se deteve. Mélanie e Maximin correram até Ela para ver
onde ia. A Senhora se eleva rapidamente, permanecendo por uns minutos a alguns
metros de altura (3 ou 5 m). Olhou para o céu, olhou à sua direita (na direção de
Roma?), à sua esquerda (na direção da França?), olhou para os dois meninos, e se
confundiu com o globo de luz que a envolvia. Este então subiu até desaparecer no
firmamento.

Depois da aparição.
No início, poucos acreditavam no que os dois jovens diziam ter visto e ouvido.
Os camponeses que os haviam contratado se surpreendiam com o facto de que,
sendo eles tão ignorantes, fossem capazes de transmitir e relatar uma mensagem
tão complicada tanto em francês (que não entendiam bem) como em 'patois', em
que descreviam exactamente o que diziam.
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Na manhã seguinte, Mélanie e Maximin foram levados ao pároco. Era um
sacerdote de idade avançada, muito generoso e respeitado. Ao interrogar os dois,
ouviu todo o relato, diante do qual ficou muito surpreso e realmente considerou que
diziam a verdade. Na missa do Domingo seguinte, falou da visita da Senhora e seu
pedido. Quando chegou aos ouvidos do Bispo que o pároco havia falado da aparição
no púlpito, este foi repreendido e substituído por outro sacerdote. Isso não é de
surpreender, pois a Igreja é muito prudente em não fazer juízos apressados sobre
aparições.
Mélanie e Maximin eram constantemente interrogados por curiosos e por
devotos. Simplesmente contavam a mesma história. Aos que estavam interessados
em subir a montanha, mostravam o local exacto onde a Senhora havia aparecido.
Várias vezes foram ameaçados de prisão se não negassem o que continuavam a
dizer. Sem nenhum temor e hesitação, relatavam a todos as mensagens que a
Senhora havia dado.
Surgiu uma fonte no lugar onde a Senhora havia aparecido e a água corria
colina abaixo. Muitos milagres começaram a acontecer.
As terríveis calamidades anunciadas começaram a se cumprir. A terrível
escassez de batatas de 1846 se espalhou, especialmente na Irlanda, onde muitos
morreram. A escassez de trigo e milho foi tão severa, que mais de um milhão de
pessoas na Europa morreram de fome. Uma enfermidade atacou as uvas em toda a
França. Provavelmente o castigo teria sido pior se não fosse pelos que aceitaram a
mensagem de La Salette. Muitos começaram a ir à Missa. As lojas eram fechadas
aos Domingos e as pessoas pararam de fazer trabalhos desnecessários no dia do
Senhor. As troças e as blasfémias foram diminuindo.
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 Segredo de La Salette deixado a Maximin é
No dia 19 de Setembro de 1846 vimos uma bela Senhora. Nunca dissemos que esta Senhora fosse
a Santíssima Virgem… Eis o que esta Senhora me disse:
1

“Se o Meu povo continua, o que Eu te vou dizer acontecerá mais cedo, se mudar
um pouco, acontecerá mais tarde.
2
A França corrompeu o Universo, um dia ela será castigada. A Fé extinguir-se-á
em França: três partes da França já não praticarão a religião ou quase nada, a outra
parte praticá-la-á mas sem a praticar bem.
3
Depois as nações converter-se-ão, a Fé reacender-se-á por toda a parte.
4
Uma grande região no norte da Europa, hoje protestante, converter-se-á e com a
ajuda desta região todas as outras regiões do mundo se converterão.
5
Antes que tudo isto aconteça, haverá grandes perturbações na Igreja e por todo
o lado.
6
Depois o nosso Santo Padre será perseguido.
7
O seu sucessor será um Pontífice que ninguém espera.
8
Depois, depois haverá uma grande paz , mas ela não durará muito tempo. Um
monstro virá perturbá-la.
9
Tudo o que digo acontecerá no outro século, o mais tardar, aos dois mil anos”.
Notas: Os sublinhados e a numeração dos parágrafos não constam do texto original.
Este Segredo não foi abrangido pela Aprovação da Igreja da Aparição de La Salette.
Temos de ter em consideração que este Segredo encerra Profecias para o futuro, mas foi ditado em
1846.
Segundo a interpretação que faço deste Segredo, há duas amplitudes temporais distintamente
estabelecidas no texto:
1ª - Em 1, 2, 3, 4 Nossa Senhora fala da corrupção iniciada em França com a franco-maçonaria e que viria
a corromper o mundo, até ao termo dessa corrupção que culminará com a conversão generalizada, e que
terá início no norte da Europa protestante.
2ª - Depois em 5 Nossa Senhora entra noutra dimensão temporal e profetiza para um período mais
restrito, e que antecede esta conversão generalizada. Este período fala das perturbações na Igreja, da
perseguição do Papa e de uma grande paz que será interrompida por um monstro, e tudo isto até o ano
2000. Mas pode haver uma pequena margem para a frente ou para trás, consoante a resposta do povo, tal
como referido em 1.
Em 5 fala das perturbações generalizadas.
Em 6 penso que se refira às perseguições e ataques que sofreu o Papa Pio XII, durante a Segunda
Guerra Mundial.
Em 7 penso que se refira ao Papa João XIII.
Em 8 penso que se refira à relativa paz durante o Papado de João Paulo II, já que usa a palavra
“depois” 2 vezes, como que saltando sobre o Papa Paulo VI. O monstro poderá ser o Islão, a Rússia, o
anticristo, as crises económicas, a guerra, os cataclismos…?
Em 9 fixa o limite temporal para estas profecias até o ano 2000. Temos de dar uma margem sugerida
em 1. Este Seu limite compreende também o Segredo dado à Melanie.
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Segundo a minha interpretação, neste Segredo dado ao Maximin, Nossa Senhora teve a preocupação
de estabelecer claramente um prazo limite para estas Suas Profecias - o ano 2000. Se assim não fosse, não
haveria necessidade de referir a advertência em 9 - o mais tardar, aos dois mil anos.
Nesta linha de raciocínio, é bom frisar que os desígnios Divinos foram, como que actualizados e,
comunicados ao mundo posteriormente, através das Aparições de Fátima, Garabandal, Padre Gobbi e
Medjugorje, tomando estas, por conseguinte, precedência sobre as advertências e profecias mais antigas.
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 Segredo de La Salette deixado à Melanie é
Um segredo importante foi dado pela Virgem a Mélanie, também em 19 de Setembro de
1846, para revelá-lo anos mais tarde. Maximin assegurou que a Virgem disse algo a Mélanie, que ele não
ouviu.
Este segredo não está incluído na aprovação dada pela Igreja à Aparição, pois foi divulgado
posteriormente.
O texto do segredo foi entregue ao Papa da época, Pio IX, em 18 de Julho 1851. O segredo
somente foi publicado na sua totalidade numa brochura, em Lecce, no ano de 1879. O Papa Pio IX foi
eleito a 21 de Junho de 1846, 3 meses antes das Aparições de La Salette.

Notas: Esta é a tradução fiel do Texto do Segredo, escrito em francês. Os sublinhados e a numeração
dos parágrafos não constam do texto original. Atenção, pois circulam na internet traduções não
fidedignas.
1

"Mélanie, o que eu te vou dizer agora não será um segredo para sempre. Tu podes
publicá-lo em 1858.
2
Os Sacerdotes, ministros de meu filho, os sacerdotes, devido à sua má vida, pelas
suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os Santos mistérios, pelo seu amor
ao dinheiro, às honras e aos prazeres, converteram-se em cloacas de impureza.
3
Sim, os sacerdotes pedem vingança, e a vingança pende sobre as suas cabeças. Ai
dos sacerdotes e pessoas consagradas a DEUS que pelas suas infidelidades e má vida
crucificam de novo o meu filho.
4
Deus vai castigar o mundo de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da
Terra! Deus vai derramar a sua cólera e ninguém poderá subtrair-se a tantos males
juntos.
5
Os chefes, os guias do povo de Deus, descuidaram-se da oração e da penitência e o
demónio ofuscou as suas inteligências; converteram-se naquelas estrelas errantes, que
a antiga serpente arrastará com a sua cauda para fazê-los desaparecer; Deus permitirá
ao diabo pôr divisões entre os soberanos em todas as sociedades e todas as famílias.
Sofrer-se-ão penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará
castigos que se sucederão durante mais de trinta e cinco anos. A sociedade está em
vésperas das mais terríveis calamidades e dos maiores acontecimentos. Ver-se-á
obrigada a ser governada por vara de ferro e a beber o cálice da cólera de Deus
6
A Itália será castigada pela sua ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos
senhores; também será entregue à guerra.
7
O sangue correrá por todas as partes. As Igrejas serão encerradas e profanadas. Os
sacerdotes e religiosos serão perseguidos, morrerão e morrerão de uma morte cruel.
Muitos abandonarão a Fé e o número de sacerdotes e religiosos que apostatarão da
verdadeira religião será grande; entre estas pessoas haverá também bispos
8
Que o Papa se ponha em guarda contra os obradores de milagres, pois chegou o
tempo que os prodígios mais assombrosos terão lugar na Terra e nos ares.
9
No ano de 1864 Lúcifer, com grande número de demónios serão soltos do Inferno.
Abolirão a Fé pouco a pouco, até entre as pessoas consagradas a Deus; cegá-las-ão de
tal maneira que a menos que tenham uma graça particular, essas pessoas tomarão o
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espírito desses maus anjos. Muitas casas religiosas perderão completamente a Fé e
perder-se-ão muitíssimas almas.
10
Os livros maus abundarão sobre a Terra, e os espíritos das trevas estenderão por
todas as partes um relaxamento universal em tudo o que respeita ao serviço de Deus e
obterão um poder extraordinário sobre a natureza. Haverá igrejas dedicadas ao serviço
desses espíritos. Algumas pessoas serão transportadas de um lugar para o outro pelos
mesmos e entre eles alguns sacerdotes, por não seguirem o bom espírito do Evangelho,
que é espírito de humildade, de caridade e de zelo pela glória de Deus.
11
Ressuscitarão alguns mortos e justos e ver-se-ão por toda a parte prodígios
extraordinários, porque a verdadeira fé se extinguiu e a falsa luz ilumina o mundo.
12
Ai dos príncipes da Igreja que se tenham dedicado unicamente e entesourar
riquezas sobre riquezas, a pôr a salvo a sua autoridade e a dominar com orgulho!
13
O vigário do Meu Filho terá muito de sofrer, porque por um tempo a minha Igreja
será entregue a grandes perseguições. Esta será a hora das trevas. A Igreja terá uma
crise espantosa. Dado o esquecimento da Santa Fé de Deus, cada indivíduo quererá
governar-se por si mesmo e impor-se aos seus semelhantes. Serão abolidos os poderes
civis e eclesiásticos e toda a ordem e justiça serão espezinhadas, ver-se-á por todo o lado
homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e pela família.
14
O Santo padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até ao fim para receber o seu
sacrifício. Os malvados atentarão muitas vezes contra a sua vida, sem poderem pôr fim
aos seus dias; mas nem ele nem o seu sucessor, que não reinará muito tempo, verão o
triunfo do reino de Deus.
15
Os governantes civis terão todos o mesmo plano que será abolir e fazer esquecer
todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a
toda a classe de vícios.
16
No ano de 1865 ver-se-á a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores
da Igreja estarão corrompidas e o demónio converter-se-á no rei dos seus corações. E
aqueles que estão à frente das comunidades religiosas, vigiem as pessoas que vão
receber, porque o demónio usará de toda a sua malícia para introduzir dentro das
ordens religiosas pessoas entregues ao pecado e que pelas suas desordens e amor aos
prazeres carnais se estenderão por toda a Terra
17
Os governantes civis cooperam com o anticristo, decretando leis contrárias à
Doutrina do meu Divino Filho Jesus Cristo, impondo um materialismo fatal que faz
cair os meus filhos em muitos vícios, que afogam o bem nas suas almas e nos seus
corações e fomentam mais e mais o pecado.
18
A França, Itália, Espanha e Inglaterra estarão em guerras, o sangue correrá pelas
ruas, o francês lutará contra o francês, o italiano contra o italiano e em seguida haverá
uma guerra mundial que será espantosa. Por algum tempo, Deus não se recordará da
França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo já não é conhecido. O
malvados derramarão toda a sua malícia; se matará, assassinar-se-á mesmo dentro das
casas.
19
A paz entre os homens não será longa, 25 anos de abundantes colheitas fá-los-ão
esquecer que os pecados dos homens são a causa de todos os males que sucedem à
Terra.
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20

Ao primeiro golpe da sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira
tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens trespassaram a
abóbada do Céu. Paris será queimada e Marselha engolida. Várias grandes cidades
serão sacudidas e fundidas por terramotos.
21
Acreditar-se-á que tudo está perdido. Ver-se-á somente homicídios e não se ouvirá
mais que o ruído das armas e das blasfémias. Os justos sofrerão muito. As suas orações
e as suas lágrimas subirão ao Céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia e
implorará a minha ajuda e intercessão. Então Jesus Cristo por um acto da sua Justiça e
Misericórdia com os justos, mandará aos seus Anjos que dêem a morte a todos os seus
inimigos. Num abrir e fechar de olhos os perseguidores da Igreja e de Jesus Cristo e
todos os homens escravos do pecado, perecerão e a Terra voltará a ficar como um
deserto. Então se fará a Paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será
servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá em todas as partes, os novos reis
serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e
imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por todas as partes e
os homens farão grandes progressos na Fé, visto que haverá unidade entre os servos de
Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus.
22

Um precursor do anticristo, com um exército composto de muitas nações,
combaterá contra o verdadeiro Cristo, o único salvador do mundo; derramará muito
sangue e pretenderá aniquilar o culto do Criador, para que se considere a ele como
Deus.
23
A Terra será castigada com todo o género de pragas, haverá guerras atrozes até a
última delas que será feita pelos 10 reis aliados do anticristo, os quais terão um único
fim e serão os únicos que governarão o mundo. Antes que isto aconteça haverá uma
espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará mais que em divertir-se. Os malvados
entregar-se-ão a toda a espécie de pecado mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da Fé,
os meus verdadeiros imitadores crescerão no amor de Deus e nas virtudes que me são
mais queridas. Ditosas as almas humildes guiadas pelo Espírito Santo! Eu combaterei
com eles até que cheguem à plenitude da idade.
24
A Natureza clama vingança contra os homens e treme de espanto à espera do que
há-de acontecer à Terra empapada de crimes. Tremei, vós e Terra que fazeis profissão
de servir a Jesus Cristo e que interiormente vos adorais a vós mesmos, tremei; pois Deus
vai entregar-vos ao seu inimigo, porque os lugares santos estão corrompidos; muitos
conventos não são já casas de Deus, mas sim pastos de Asmodeo e dos seus. Durante
este tempo nascerá o anticristo de uma religiosa hebreia, de uma falsa virgem que terá
ligação com a antiga serpente, mestra de impureza.
25
O seu pai será bispo. No seu nascimento vomitará blasfémias, terá dentes; numa
palavra, será uma encarnação do demónio; lançará gritos espantosos, fará prodígios e
só se alimentará de impureza. Terá irmãos que ainda que não sejam como ele,
demónios encarnados, serão filhos do mal; na idade de 12 anos chamará já a atenção
pelas ruidosas vitórias que alcançará. Bem depressa se porão à frente de grandes
exércitos, assistidos pelas legiões dos infernos.
26
Mudar-se-ão as estações e a Terra só produzirá maus frutos. Os astros perderão os
seus movimentos regulares. A Lua não reflectirá mais que uma débil luz avermelhada.
A água e o fogo causarão no globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis
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terramotos que tragarão montanhas e cidades inteiras. Roma perderá a fé e converterse-á a sede do anticristo, os demónios do ar com o anticristo farão grandes prodígios na
Terra e nos ares e os homens se perverterão mais, e mais e mais. Deus cuidará dos seus
fiéis servidores e dos homens de boa vontade. O Evangelho será pregado por todas as
partes e todas as nações conhecerão a Verdade.
27
Eu dirijo um premente chamado à Terra; chamo os verdadeiros discípulos do Deus
Vivo que reina nos Céus; chamo os verdadeiros imitadores de Cristo feito Homem, o
único e verdadeiro Salvador dos homens; chamo os Meus filhos, os Meus verdadeiros
devotos, aqueles que já se me consagraram a fim de que vos conduza ao meu Divino
Filho, aos que por assim dizer levo nos Meus braços; aos que têm vivido do Meu
Espírito, finalmente chamo os Apóstolos dos Últimos Tempos, aos fiéis discípulos de
Jesus Cristo que têm vivido no desprezo do mundo e de si próprios, 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 no desconhecimento do mundo. Já é hora de que
saiam e venham iluminar a Terra. Ide e mostrai-vos como filhos queridos Meus. Eu
estou convosco e em vós sempre que a vossa fé seja a luz que alumie, e nesses dias de
infortúnio, que o vosso zelo vos faça famintos da Glória de Deus e da honra de Jesus
Cristo.
28
Lutai filhos da Luz, vós que sois em pequeno número; pois eis aqui o tempo dos
tempos, o fim dos fins.
29
A Igreja será obscurecida e o mundo ficará consternado. Mas eis aí a Enoch e
Elias cheios do Espírito de Deus; pregarão com a força de Deus, e os homens de boa
vontade acreditarão em Deus e muitas almas serão consoladas; farão grandes prodígios
pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros do anticristo.
30
Ai dos habitantes da Terra! Virão guerras sangrentas e fome, e pestes e doenças
contagiosas; chuvas de granizo e de animais espantosos; tempestades que arruinarão
cidades, terramotos que engolirão países; ouvir-se-ão vozes no ar, os homens
esmagarão as cabeças contra os muros, chamarão a morte e por outro lado a morte será
o seu suplício. Correrá o sangue por todas as partes. Quem poderá triunfar se Deus não
diminuir o tempo da prova? Pelo sangue, as lágrimas e as orações do justos, Deus se
aplacará. Enoch e Elias serão martirizados. A Roma pagã desaparecerá. Cairá fogo do
céu e consumirá 3 cidades. O Universo inteiro será preso do terror, e muitos se deixarão
seduzir por não ter adorado o verdadeiro Cristo que vivia entre eles. Chegou o tempo; O
Sol obscurece-se; só a Fé viverá.
31
Eis aqui o tempo, abre-se o abismo. Eis aqui o rei dos reis das trevas. Eis aqui a
besta com os seus súbditos, chamando-se ele o salvador do mundo. Se elevará com
orgulho pelos ares para subir até ao céu, mas será derrubado pelo sopro de S. Miguel
Arcanjo. Cairá, e a Terra que durante 3 dias estará em contínuas convulsões, abrirá as
suas entranhas cheias de fogo e a besta se fundirá para sempre, com todos os seus, e
nos abismos eternos do inferno.
32
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”.

Notas: Os sublinhados e a numeração dos parágrafos não constam do texto original.
Este Segredo não foi abrangido pela Aprovação da Igreja da Aparição de La Salette.
Temos de ter em consideração que este Segredo encerra Profecias para o futuro, mas foi ditado em
1846.
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Os desígnios Divinos foram, como que actualizados e, comunicados ao mundo posteriormente, através
das Aparições de Fátima, Garabandal, Padre Gobbi e Medjugorje, tomando estas, por conseguinte,
precedência sobre certas advertências e profecias mais antigas.
Dou seguidamente a interpretação que faço dos pontos que podem ser mais polémicos neste Segredo:
5

- Estes castigos que sobreviverão aos homens porque demónio ofuscou as suas inteligências.
Estes castigos sucederão durante mais de trinta e cinco anos, que foi o período que
compreendeu as duas Guerras Mundiais, de 1914 a 1945. Este período de castigos estão incluídos nos 100
anos que Deus deu ao demónio para tentar a Igreja, e cuja advertência foi feita ao Papa Leão XII através
da visão que teve.
8
- Os obradores de milagres penso que sejam aqueles que implementaram as descobertas
científicas e tecnológicas que se assemelhavam como que milagres para os contemporâneos de La Salette.
9
- É feita a advertência que a partir de 1864, Lúcifer, com grande número de demónios serão
soltos do Inferno. São estes que vão ofuscar as inteligências e provocar o caos e o deslumbramento
anunciados em 10, 11, 12 e 13.
14
- Penso que o Santo Padre aqui referido, seja Pio XII, que sofreu muitos ataques e perseguições, e a
quem sucedeu João XIII, que teve um curto papado, e de facto, nenhum deles viu o triunfo do
reino de Deus.
16
- É feita a advertência que a partir de 1865, ver-se-á a abominação nos lugares santos
18
- A alusão a estes 4 países europeus aponta para as duas Guerras Mundiais.
19
- Após a Segunda Guerra Mundial houve um período de paz, em que se procedeu à reconstrução da
Europa, quer a nível económico quer a nível agrícola, mas, ao fim de 25 anos, já o homem tinha
esquecido os erros que o tinham levado à guerra.
20
- Após estes 25 anos de boas colheitas, o homem atraiu novamente sobre si o que levará a
humanidade à sua derradeira purificação, qua ainda não se cumpriu, porque Marselha não foi engolida. A
conclusão destes 25 anos deve ser por volta de 1970.
21
- Num só parágrafo Nossa Senhora descreve tudo o que se passará na Purificação até a implantação
dos Novos Céus e Nova Terra.
22 a 23
- Nestes parágrafos é caracterizado este período pós 1970, e a forma que vai assumir esta
Purificação/Castigo, e durante a qual surgirá a alturas tantas uma falsa paz no mundo conseguida pelo
anticristo, e que levará toda a gente a só pensar em se divertir.
24
- É durante este período pós Segunda Guerra Mundial que nascerá o anticristo.
25
- Caracterização do anticristo.
26
- Caracterização desta última terrível fase da Purificação/Castigo, mas Deus cuidará dos seus

fiéis servidores e dos homens de boa vontade.
27 e 28
- Chamamento plangente aos discípulos do Deus vivo e aos Apóstolos dos Últimos
Tempos para que eles saiam e venham iluminar a Terra.
29
- No meio desta tribulação surgirão as duas Testemunhas do Apocalipse Enoch e Elias cheios
do Espírito de Deus.
30

- É em plena tribulação que se dará o martírio das duas Testemunhas e estará iminente o Fim do
Mundo.
31
- Eis chegado o Fim dos Fins com os Três Dias de Trevas em que a besta se fundirá para

sempre, com todos os seus, e nos abismos eternos do inferno
32

- Implantação dos Novos Céus e Nova Terra, tal como ensinado no Catecismo da Igreja Católica,
em que após a Vinda Gloriosa de Jesus, do Fim do Mundo e do Juízo Final, tudo será renovado e
Deus será servido e glorificado,
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 Pedidos da Virgem Maria  é
- Estes foram os Pedidos de Nossa Senhora:
- Oração - “Ah! Meus filhos, é preciso fazê-la bem (a oração), 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”.
- Descanso ao Domingo
- Participação na Missa Dominical.
- Deixar de proferir injúrias.
- Apelo aos Apóstolos do Últimos Tempos:

“Eu dirijo um premente chamado à Terra; chamo os verdadeiros discípulos do Deus
Vivo que reina nos Céus; chamo os verdadeiros imitadores de Cristo feito Homem, o
único e verdadeiro Salvador dos homens; chamo os Meus filhos, os Meus verdadeiros
devotos, aqueles que já se Me consagraram a fim de que vos conduza ao meu Divino
Filho, aos que por assim dizer levo nos Meus braços; aos que têm vivido do Meu
Espírito, finalmente chamo os Apóstolos dos Últimos Tempos, aos fiéis discípulos de
Jesus Cristo que têm vivido no desprezo do mundo e de si próprios, 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 no desconhecimento do mundo. Já é hora de que
saiam e venham iluminar a Terra. Ide e mostrai-vos como filhos queridos Meus. Eu
estou convosco e em vós sempre que a vossa Fé seja a Luz que alumie, e nesses dias de
infortúnio, que o vosso zelo vos faça famintos da Glória de Deus e da honra de Jesus
Cristo.
Lutai filhos da Luz, vós que sois em pequeno número; pois eis aqui o tempo dos
tempos, o fim dos fins”.
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 Milagres de La Salette  é
Surgiu uma fonte no lugar onde a Senhora havia aparecido e a água corria colina abaixo. Muitos
milagres começaram a acontecer.
O Bispo de Grenoble, a que pertence La Salette, encarregou dois teólogos da investigação da
Aparição e de todas as curas registadas. Durante cinco anos fizeram minuciosas investigações. Em toda a
França, aproximadamente em oitenta lugares diferentes, os bispos encarregaram sacerdotes que
investigassem as Curas Milagrosas através das orações a Nossa Senhora de La Salette e da água da fonte.
Centenas de Graças foram registadas.
Foi também um Milagre as Profecias deixadas pela Virgem Maria, quer as que se cumpriram logo
nos anos subsequentes à Aparição, quer as que se têm cumprido ao longo e a partir do século XX.

As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
Aparição
Aparição Aparição
Aparição
Aparição
Aparição
Aparição Aparição
Guadalupe Rue du La Salette Lourdes
Fátima
Garabandal Zeitoun Medjugorje
Bac

é
http://www.amen-etm.org
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLaSalette.htm
C
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 Aparição e Mensagem de Lourdes 
a
 Bernadette Soubirous é
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As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
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 Relato das Aparições  é
Nome da Aparição: Lourdes
País: França

Cidade: Lourdes

Nome da vidente: Bernadette Soubirous Data de nascimento: 1844
Idade à data da Aparição: 14 anos
Actividade: Camponesa

Estado civil: Solteira

Tipo de Fenómeno: Aparição + Mensagem + Milagres
Número de Aparições: 18 Aparições
Quem visita o vidente: Virgem Maria
Data do início do fenómeno: 11 de Fevereiro de 1858
fenómeno: 16 de Julho de 1858

Data do fim do

Estado do Processo Canónico: Aprovado pela Igreja Católica - Constat de
Spiritualitatis.

Site Oficial:

http://fr.lourdes-france.org/

Principais Objectivos: Pedir Oração e Penitência, Penitência, Penitência pela
conversão dos pecadores e pelo mundo tão revolto. Pedir que fosse feita uma
Procissão. Dar uma Fonte de Águas Milagrosas para cura de doentes. Criar um
Santuário Mariano que se tornasse local de Peregrinação para todo o mundo Católico.

Notas Históricas:
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XX
Quando a ciência médica e cirúrgica pensava ter atingido o zénite do progresso, a Virgem Maria vem
socorrer aqueles que os médicos desenganam. Quando a ciência racionalista se ria do sobrenatural e tinha
como infantis os Vaticanistas que aceitavam a palavra infalível do «ultrapassado» Pontífice, que a 8 de
Dezembro de 1854 definira solenemente o Dogma da Imaculada Conceição, a muralha do sobrenatural
deu passagem à Virgem Maria e ela apareceu no Sul da França a uma menina do campo, e revelou-lhe
também:
«Sou a Imaculada Conceição».
De 11 de Fevereiro a 16 de Julho de 1858, a bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada Conceição,
dignou-se transmitir uma missão ao longo de 18 Aparições:
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 1ª Aparição - 11 de Fevereiro de 1858. é
Na manhã dessa quinta-feira, as duas irmãs Bernadette e Antonieta, e uma amiga Joana Abadie,
procuravam lenha junto à gruta de Massabielle, nas margens do rio Gave. As duas pequenas saltam sem
dificuldade um regato. Bernadette descalça-se para meter os pés na água e passar para o outro lado.

Entretanto - escreve ela - «vi, numa cavidade do rochedo, uma moita, uma só, que se agitava como se
houvesse muito vento. Quase ao mesmo tempo saiu do interior da gruta uma nuvem dourada, e logo a
seguir uma Senhora nova e bela, bela mais que todas as criaturas, como eu nunca tinha visto nenhuma.
Veio pôr-se à entrada da concavidade, por cima do tufo de mato.
Logo olhou para mim, sorriu-me e fez-me sinal para que me aproximasse, como o faria minha mãe.
Tinha-me passado o medo, mas parecia-me que não sabia onde estava. Esfreguei os olhos, fechei-os,
tornei-os a abrir; mas a Senhora estava lá sempre, continuando a sorrir e fazendo-me compreender que eu
não estava enganada.
Sem saber o que fazia, tomei o terço e ajoelhei-me. A Senhora aprovou com um sinal de cabeça e passou
para os seus dedos um rosário que trazia no braço direito. Quando quis começar a rezar e erguer a mão à
testa, o meu braço ficou imóvel, como que paralisado. Só depois de a Senhora fazer o sinal da cruz é que
eu o pude fazer também. A Senhora deixava-me rezar sozinha. Ela apenas passava as contas pelos dedos,
sem falar. Só no fim de cada mistério dizia comigo: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Quando acabei de rezar, a Senhora voltou a entrar do interior do rochedo e a nuvem de ouro desapareceu
com Ela».
A quem lhe perguntava como era a Senhora, Bernadette fazia esta descrição: «Tem as feições duma
donzela de 16 ou 17 anos. Um vestido branco cingido com faixa azul até aos pés. Traz na cabeça um véu
igualmente branco, que mal deixa ver os cabelos, caindo-lhe pelas costas. Vem descalça, mas as últimas
dobras do vestido encobrem-lhe um pouco os pés. Na ponta de cada um sobressai uma rosa dourada. Do
braço direito pende um rosário de contas brancas encadeadas em ouro, brilhante como as duas rosas dos
pés».
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 2ª Aparição - 14 de Fevereiro de 1858. é
Tudo, mais ou menos, como na primeira. Temendo que fosse alguma alma do outro mundo, como lhe
tinham dito, Bernadette asperge o penedo com água benta.
«Ela não se zanga» diz a pequena com satisfação. «Pelo contrário, sorri para todos nós».
Nestas duas primeiras aparições, Nossa Senhora nada disse, além de rezar os Glórias dos mistérios.

 3ª Aparição - 18 de Fevereiro de 1858. é
A celestial aparição pergunta delicadamente à menina:
- «Queres fazer-me o favor de vir aqui durante 15 dias?»
- «Assim o prometo" - respondi.
- «Também eu prometo fazer-te feliz, não neste, mas no outro mundo».

 4ª Aparição - 19 de Fevereiro de 1858. é
Enquanto a vidente rezava, uma multidão de vozes sinistras, que pareciam sair das cavernas da terra,
cruzaram-se e entrechocaram-se, como os clamores duma multidão em desordem. Uma dessas vozes, que
dominava as outras, gritava em tom estridente, raivoso, para a pastorinha: - Foge! Foge daqui!
Nossa Senhora ergueu a cabeça, franziu ligeiramente a fronte e logo aquelas vozes fugiram em
debandada.

 5ª Aparição - 20 de Fevereiro de 1858. é
Nossa Senhora ensinou pacientemente, palavra por palavra, uma oração só para Bernadette, que ela
devia repetir todos os dias.

 6ª Aparição - 21 de Fevereiro de 1858. é
«A Senhora - escreve a vidente - desviou durante um instante de mim o seu olhar, que alongou por
cima da minha cabeça. Quando voltou a fixá-lo em mim, perguntei-lhe o que é que a entristecia e Ela
respondeu-me:
- Reza pelos pecadores, pelo mundo tão revolto.»

 7ª Aparição - 23 de Fevereiro de 1858. é
A Vidente, caminhando de joelhos e beijando o chão, vai do lugar onde se encontrava até à gruta.
Nossa Senhora comunica-lhe um segredo que a ninguém podia revelar.
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 8ª Aparição - 24 de Fevereiro de 1858. é
A Santíssima Virgem disse estas palavras:
«Reza a Deus pelos pecadores! Penitência! Penitência! Penitência! Beija a terra em penitência pela
conversão dos pecadores!"»

 9ª Aparição - 25 de Fevereiro de 1858. é
A Senhora disse-me:
- Vai beber à fonte e lavar-te nela.
Não vendo ali fonte alguma, eu ia ao rio Gave beber. Ela disse-me
que não era ali. Fez-me sinal com o dedo mostrando-me o sítio da
fonte. Para lá me dirigi. Vi apenas um pouco de lama. Meti a mão e
não pude apanhar água. Escavei e saiu água mais suja. Tirei-a três
vezes. À quarta já pude beber.
Era a água milagrosa que tantos prodígios tem realizado.
Nossa Senhora mandou-lhe ainda fazer esta penitência pelos
pecadores:
- «Come daquela erva que ali está!»
Quando troçavam da pequena por tão estranha ordem, respondia:
- «Mas vocês também não comem salada!?»

 10ª e 11ª Aparições - 27 e 28 de Fevereiro de 1858. é
Na primeira destas visitas, a Virgem Imaculada tornou a mandar beijar o chão em penitência pelos
pecadores; na segunda sorriu e não respondeu quando Bernadette lhe perguntou o nome.

 12ª Aparição - 1º de Março de 1858. é
A Aparição manda a Bernadette rezar o terço pelas suas contas e não pelas duma companheira, Paulina
Sans, que lhe tinha pedido para usar as suas.

 13ª Aparição - 2 de Março de 1858. é
A Virgem pede:
«Vai dizer aos sacerdotes que tragam o povo aqui em procissão e que me construam uma capela.»
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 14ª Aparição - 3 de Março de 1858. é
A Senhora não aparece à hora habitual, mas sim ao entardecer e deu explicação.
- «Não me viste esta manhã porque havia pessoas que desejavam examinar o que fazias enquanto
eu estava presente. Mas elas eram indignas. Tinham passado a noite na gruta, profanando-a».

 15ª Aparição - 4 de Março de 1858. é
No segundo mistério do primeiro terço, Bernadette começa a ver Nossa Senhora. Acabou esse terço e
rezou outros dois, reflectindo ora alegria, ora tristeza.
Durante esta quinzena, Nossa Senhora comunicou à menina três segredos e uma oração com esta
ordem:
- «Proíbo-te de dizer isto, seja a quem for».

 16ª aparição - 25 de Março de 1858. é
Na manhã da festa da Anunciação, Bernadette dirigiu-se para a gruta.
«Peguei no terço - escreve ela - Enquanto rezava, assaltava-me teimosamente o
desejo de lhe pedir que dissesse o seu nome. Receava, porém, ser importuna com
uma pergunta que já tinha ficado sem resposta mais de uma vez...
Num impulso, que não me foi possível conter, as palavras saíram me boca...
- Senhora, quereis ter a bondade de me dizer quem sois?
A única resposta foi uma saudação de cabeça, acompanhada dum sorriso. Nova
tentativa, seguida de idêntica resposta.
A terceira vez que lhe perguntei, tomou um ar grave e humilde. Em seguida, juntou
as mãos, ergueu-as... olhou para o Céu... depois separando lentamente as mãos e
inclinando-as para mim, deixando tremer um pouco voz, Ela disse-me em patois da
região:
- «Que soy era immaculada councepciou". (Eu sou a Imaculada Conceição)
Bernadete sai correndo, repetindo constantemente pela estrada fora, as palavras que ela não entende. Estas
palavras incomodam o corajoso padre. Bernadette ignorava essa expressão teológica que designa a
Virgem Santíssima. Quatro anos antes, em 1854, o Papa Pio IX havia estabelecido uma verdade da Fé
Católica (Dogma).
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 17ª Aparição - 7 de Abril de 1858. é
Nossa Senhora nada disse, mas verificou-se nesta aparição o chamado milagre da vela. Enquanto
rezava, Bernadette juntou as mãos sobre o fogo da vela benta que segurava, como para protegê-lo do
vento. A chama encostava-se na pele das mãos e saía entre seus dedos.
- Meu Deus, ela queima-se! - Grita alguém.
- Deixem-na estar! Ordena o Dr. Dozous.
O médico verificou depois que ela não tinha sofrido qualquer queimadura. Bernadette também nada
sentiu.

 18ª Aparição - 16 de Julho de 1858. é
Como é festa de Nossa Senhora do Carmo, a Vidente assiste à Missa e comunga na igreja. À tarde
sente que Deus a chama para a gruta, mas não pode aproximar-se devido à sebe, e aos soldados que, por
malvada ordem do governo, cercam o recinto. A menina contempla a Senhora, da outra margem do rio e
da sebe.
- Não via o rio, nem as tábuas - explicará ela mais tarde. Parecia-me que entre mim e a Senhora, não
havia mais distância que nas outras vezes. Só a via a Ela. Nunca a vi tão bela.
Foi o último adeus da Senhora até ao céu.

 Desde 1858 até hoje, contínuas multidões se têm reunido em Lourdes, às vezes presididas por Papas ou
seus legados, e muito mais frequentemente por bispos e cardeais. Os milagres de curas são estudados
minuciosamente com todo o rigor e só reconhecidos quando sem sombra de qualquer dúvida. Mais
numerosas são as curas de almas, embora mais difíceis de contar.
Como vimos, Nossa Senhora pediu a Bernadette que se dirigisse aos sacerdotes e lhes dissesse que
levantassem uma capela no lugar das aparições.
- «Uma capela!», comentou um sacerdote a quem foi comunicado o pedido. «Tens tu dinheiro para erguêla?»
- «Não tenho», disse com muita naturalidade a Vidente. - "Pois nós também não. Diz a essa Senhora que
to dê".
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Maria Imaculada deu mais que dinheiro. Abriu-se o céu, choveram e continuam a chover ainda agora os
seus tesouros. «O dedo de Deus» está em Lourdes há mais de cento cinquenta anos.
Quanto ao carácter sobrenatural das Aparições, deduz-se da atitude que prudentemente assumiu a
hierarquia da Igreja: o pároco, o bispo e tantos outros prelados e mesmo os vários Papas. E tenha-se
presente que o estudo dos pretensos milagres se faz em Lourdes por uma comissão médica que trabalha
com a máxima seriedade e rigor.
Segundo o teólogo René Laurentin, o elemento principal das Aparições de Lourdes, é a manifestação de
Maria na sua Imaculada Conceição... O resto é função deste primeiro elemento e pode também resumirse: «Em contraste com a Virgem sem mancha ou pecado... mas, inimiga do pecado, Ela é também
amiga dos pecadores, não enquanto estão ligados às suas faltas ou se vangloriam delas, mas
enquanto se vêem esmagados pelo sofrimentos físicos e morais, consequência do pecado».
Reduzida à sua expressão mais simples, poderíamos sintetizar desta forma a mensagem de Lourdes: A
Virgem sem pecado, que vem socorrer os pecadores. E para isso propõe três meios:
- Fonte de águas vivas
- Oração
- Penitência. Penitência. Penitência.
Este texto adaptado e ampliado foi extraído originalmente do livro de José Leite (Org.). Santos de cada
dia. 3.ed. Vol. I. Braga. Editorial A.O., 1993. p.206-210.
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 As Velas de Lourdes para os Três Dias de Trevas

é

 Em 1997, ocorreu um outro facto relevante em Lourdes, não relacionado com a Bernadette,
mas de grande importância para a história dos Últimos Tempos, e em que me vi envolvido,
através do Jose Luis Matheus e do Juan António Gil. Foi a dádiva por Nossa Senhora, das
“Velas de Lourdes para os Três Dias de Trevas”.
O HISTORIAL deste acontecimento foi o seguinte:
A Virgem Santíssima pediu ao Jose Luis e ao Juan António, para a partir de 1993, fossem durante 5
anos consecutivos, no dia 11 de Fevereiro, a Lourdes, fazerem 3 dias de oração e penitência. Deveriam
ir sempre acompanhados por mais pessoas, e que todos deveriam levar consigo, durante os períodos que
fizessem o que Ela lhes pedisse, uma vela acesa. Deviam guardar preciosamente o que restasse dessas
velas, porque ao fim dos 5 anos, portanto em 1997, a Virgem Santíssima diria para que serviam as velas
que durante esses 5 anos tinham sido utilizadas durante os períodos de oração e penitência em Lourdes.
Havia pois da parte de todos aqueles que se tinham ao longo destes anos deslocado a Lourdes com o
José o Juan, uma grande expectativa. Para que serviriam aquelas velas? Qual a grande Graça escondida
por detrás de tanto tempo de segredo e curiosidade.
O ano de 1997 chegou e mais uma vez o José e o Juan já tinham combinado com 3 pessoas, que
estavam mesmo de viagem marcada para Lourdes. À última hora, os 3 que tinham ficado de ir a Lourdes
no último dos 5 anos, não puderam seguir viagem. Simultaneamente a este contratempo, o Juan
convida-me para ir a Lourdes servir de intérprete ao encontro que tinham com um teólogo católico,
mariano e fiel ao Papa João Paulo II, o Padre René Laurentin. Fiquei muitíssimo contente com o
convite, mas parecia-me quase impossível concretizá-lo por falta de tempo e de dinheiro. O que é um
facto é que tudo se resolveu de maneira inesperada e de tal maneira bem, que não só fui eu mas como
mais 5 pessoas. Ao todo, portanto, lá fomos seis, a caminho de Lourdes. Esse ano, em vez de serem 3
eram seis que iam estar em Lourdes com o Jose e o Juan. O Céu tinha tudo muito bem preparado, e tudo
correu extraordinariamente. Foram três dias de oração e penitência muito duros, mas vividos com uma
alegria e espírito de amor e fraternidade nunca antes experimentados por nenhum de nós.
Chegámos a Lourdes no dia 9 de Fevereiro de 97, mas só no dia 10 ficámos, inteirados do que se
iria passar. Já desconfiávamos fortemente de que não ia ser uma peregrinação passeio, porque já
sabíamos por experiência própria de que quando se anda com o Jose e o Juan, é acima de tudo, não para
fazer turismo, mas sim para orar, jejuar e fazer penitência. Sempre foi assim com os pastorinhos em
Fátima, foi em Lourdes com a Bernadette, e sempre foi assim por toda a parte com os agraciados com
aparições de Nossa Senhora. É esta marca, é este denominador comum a todos aqueles que se entregam
a Jesus e Maria, que levava Santa Teresa de Ávila, brincando, a dizer: "Agora que conheço a maneira
como tratas os teus amigos, já não me admiro que tenhas tão poucos"...
De tal maneira foi forte esta experiência vivida por todos nós, que faremos sempre tudo o que nos
for pedido pela Nossa Mãe do Céu, quantas vezes e o tempo que for necessário.
Era chegada a noite do dia 11 de Fevereiro. Tinha terminado o segundo dia de oração e penitência.
Tinha terminado a procissão e o terço da celebração oficial do principal dia em Lourdes. Estávamos
estoirados mas numa grande expectativa e com imensa alegria fomos para a margem direita do Gave,
em frente à gruta, rezar o quarto terço do dia, já que tínhamos rezado um com a celebração oficial do
santuário.
Rezámos o Terço, e no fim, a Virgem Santíssima aparece ao Juan António. Entretanto, ele já nos
tinha dito, que para além da Virgem Santíssima ir enfim dizer para que serviam as velas dos cinco anos,
daria também uma Mensagem particular a cada um de nós. Com esta notícia, pode-se imaginar o estado
de espírito em que estava cada um de nós.
Assim foi. Cada um de nós, recebeu através do Juan as palavras que a Virgem Maria naquele
preciso momento tinha para dizer a cada um de nós. Não há palavras para descrever o que cada um
sentiu e o que passou naqueles momentos de enlevo Divino e de Amor Maternal. Só posso dizer, que
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ficámos todos lavados em lágrimas, e já era quase tanta a água que corria no leito do rio Gave como a
que escorria da margem direita onde estávamos...
Tudo ficou gravado nos nossos corações, mas graças a Deus também em fita magnética, para
podermos recordar em tempos futuros um testemunho do Amor que os Céus têm para com todos nós.
Depois de termos acabado as orações finais após o Terço, o Juan contou-nos a Mensagem com
relação às velas, que passaram a ficar conhecidas como as "Velas de Lourdes para os Três Dias de
Trevas".
Juan António, Mensagem de Lourdes, 11 de Fevereiro de 1997
"Ela veio com uma vela igualzinha a esta, estava muito, muito linda, e ao redor d'Ela estavam
outras velas mais, as velas das outras pessoas. Então abriu o seu manto assim, e nesse momento vi as
nossas velas com Ela, mais perto de Si. Depois me disse que o sentido das velas era muito simples mas
ao mesmo tempo muito poderoso. Que iam ser para os três dias de trevas! Com a diferença de que onde
estiver esta luz acendida, na casa, durante os três dias de trevas, haverá uma PAZ! Que nos
recordemos disto. Que haverá uma Paz, contrariamente à que haverá noutros lugares, que tenham a
vela das candeias, porque aí ainda haverá perturbações, o demónio tentará imitar vozes que nos sejam
familiares. Mas onde estas velas estejam acendidas, não irá haver essa perturbação. Então me disse
que a Graça a transmitiríamos através desta luz.
Primeiro devem-se rezar os 15 mistérios do Rosário,
acender a vela numa destas e rezar um Pai-Nosso com a
outra vela segura com as duas mãos. Que a guardem como
uma grande recordação, porque depois será necessária
também, depois dos 3 dias de trevas, mas sobre o que não me
disse o que iria se passar. Depois, essa vela poderá passar a
outra, e essa a outra, e assim por diante.
Sempre que sintamos na nossa casa perturbação pelo
demónio, que a acendamos, rezemos um Pai-Nosso unindonos a Ela e a invoquemos como Nossa Senhora de Lourdes.
Disse-me no fim, que como recordação deste dia 11 de
Fevereiro, durante um ano, nos dias 11 de cada mês, rezássemos o que rezámos no dia de hoje. Quer
dizer, a Via-Sacra, meia hora de adoração, os 15 mistérios do Rosário, Missa, e o Terço da
Misericórdia".

Foi-nos depois dito, que Nossa Senhora lhes pediu para que a partir do próximo ano de 1998
começassem um novo período de mais 7 anos de oração feita em Lourdes, no dia 11 de Fevereiro de
cada ano.
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 Pedidos da Virgem Maria  é
- Oração e penitência, penitência, penitência, pela conversão dos pecadores e pelo mundo tão
revolto.
- Construção de uma Capela.
- Seja feita uma Procissão.

 Milagres de Lourdes  é
- O grande carisma de Lourdes são as curas corporais.
- Surgiu uma fonte com Água Milagrosa, que ainda hoje em dia é usada para banhar os doentes
que ali se dirigem aos milhares e onde se dão milhares de curas Milagrosas.
Na 17ª Aparição deu-se o Milagre da Vela:
Nossa Senhora nada disse, mas verificou-se nesta aparição o chamado milagre da vela. Enquanto
rezava, Bernadette juntou as mãos sobre o fogo da vela benta que segurava, como para protegê-lo do
vento. A chama encostava-se na pele das mãos e saía entre seus dedos.
- Meu Deus, ela queima-se! - Grita alguém.
- Deixem-na estar! Ordena o Dr. Dozous.
O médico verificou depois que ela não tinha sofrido qualquer queimadura. Bernadette também nada
sentiu.

As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
Aparição
Aparição Aparição
Aparição
Aparição
Aparição
Aparição Aparição
Guadalupe Rue du La Salette Lourdes
Fátima
Garabandal Zeitoun Medjugorje
Bac

é
http://www.amen-etm.org
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLourdes.htm
C
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 Aparições e Mensagem da Virgem Maria em Fátima 
aos
 Três Pastorinhos - Lúcia, Francisco e Jacinta é

Download = para Imprimir

BÊNÇÃO ESPECIAL è

=

AMEN

MensagensdaVirgemMariaemFatima.pdf
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemFatima.pdf
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As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
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 Relato das Aparições e Mensagem  é
Nome da Aparição: Aparições de Fátima
País: Portugal

Cidade: Cova da Iria - Fátima

Nome da vidente: Lúcia de Jesus
Data de nascimento: 28 de Março de
1907 Data do falecimento: 13 de Fevereiro de 2005
Idade à data da Aparição: 10 anos

Estado civil: Solteira

Vocação:

Pastorinha

Nome do vidente: Francisco Marto
Data de nascimento: 11 de Junho
de 1908
Data do falecimento: 4 de Abril de 1919
Idade à data da Aparição: 9 anos

Estado civil: Solteiro

Vocação:

Pastorinho

Nome da vidente: Jacinta Marto
Data de nascimento: 11 de Março de
1910 Data do falecimento: 20 de Fevereiro de 1920
Idade à data da Aparição: 7 anos

Estado civil: Solteira

Pastorinho
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Tipo de Fenómeno: Aparições + Mensagem + Pedidos + Milagres
Número de Aparições: 6 Aparições da Virgem Maria. Em 1916 apareceu-lhes o Anjo
de Portugal 3 vezes.

Quem visita os videntes: Senhora do Rosário (de Fátima, a Virgem Maria)
Início dos fenómenos: 13 de Maio de 1917

Fim dos fenómenos: 13 de

Outubro de 1917

Estado do Processo Canónico: Aprovado pela Igreja Católica - Constat de
Spiritualitatis

Site Oficial:

http://www.fatima.pt/

Principais Objectivos:
- Pedidos de Oração e Penitência pela conversão dos Pecadores.
- Emenda de vida.
- Oração pela Paz e pelo fim da guerra.
- Construção de uma capela em Sua honra naquele local.
- Rezar o Terço todos os dias.
- Consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria.
- A Devoção dos cinco primeiros Sábados em desagravo do Imaculado Coração de
Maria.
- Advertir da existência do Inferno, através do 1º Segredo.
- Estabelecer no mundo a Devoção ao Imaculado Coração de Maria, forma de escapar
do inferno, através do 2º Segredo.
- Advertir o mundo para os perigos de sistemas políticos totalitaristas e déspotas,
como o comunismo e o fascismo.
- Profetizar para o Fim dos Tempos através do 3º Segredo.

Notas Históricas:
XX
 Resumo Histórico
 A 13 de Maio de 1917, três crianças apascentavam um pequeno
rebanho na Cova da Iria, freguesia de Fátima, concelho de Vila Nova
de Ourém, hoje diocese de Leiria-Fátima. Chamavam-se Lúcia de
Jesus, de 10 anos, e Francisco e Jacinta Marto, seus primos, de 9 e 7
anos.

Por volta do meio dia, depois de rezarem o terço, como habitualmente
faziam, entretinham-se a construir uma pequena casa de pedras
soltas, no local onde hoje se encontra a Basílica. De repente, viram
uma luz brilhante; julgando ser um relâmpago, decidiram ir-se embora,
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mas, logo abaixo, outro clarão iluminou o espaço, e viram em cima de uma pequena azinheira
(onde agora se encontra a Capelinha das Aparições), uma "Senhora mais brilhante que o sol",
de cujas mãos pendia um terço branco.
A Senhora disse aos três pastorinhos que era necessário rezar muito e convidou-os a
voltarem à Cova da Iria durante mais cinco meses consecutivos, no dia 13 e àquela hora. As
crianças assim fizeram, e nos dias 13 de Junho, Julho, Setembro e Outubro, a Senhora voltou
a aparecer-lhes e a falar-lhes, na Cova da Iria. A 19 de Agosto, a Aparição deu-se no sítio dos
Valinhos, a uns 500 metros do lugar de Aljustrel, porque, no dia 13, as crianças tinham sido
levadas presas pelo Administrador do Concelho, para Vila Nova de Ourém.
Na última Aparição, a 13 de Outubro, estando presentes cerca de 70.000 pessoas, a Senhora
disse-lhes que era a "Senhora do Rosário" e que fizessem ali uma capela em Sua honra.
Depois da aparição, todos os presentes observaram o Milagre prometido às três crianças em
Julho e Setembro: o Sol, assemelhando-se a um disco de prata, podia fitar-se sem dificuldade
e girava sobre si mesmo como uma roda de fogo, parecendo precipitar-se sobre a Terra.

 Posteriormente, sendo Lúcia religiosa de Santa Doroteia, Nossa Senhora apareceu-lhe
novamente em Espanha (10 de Dezembro de 1925 e 15 de Fevereiro de 1926, no Convento
de Pontevedra, e na noite de 13/14 de Junho de 1929, no Convento de Tuy), pedindo a
devoção dos cinco primeiros sábados (rezar o terço, meditar nos mistérios do Rosário,
confessar-se e receber a Sagrada Comunhão, em reparação dos pecados cometidos contra o
Imaculado Coração de Maria) e a Consagração da Rússia ao mesmo Imaculado Coração.
Este pedido já Nossa Senhora o anunciara em 13 de Julho de 1917.

Visão de Tuy

 Anos mais tarde, a Irmã Lúcia conta ainda que, entre Abril e Outubro de 1916, tinha
aparecido um Anjo aos três videntes, por três vezes, duas na Loca do Cabeço e outra junto ao
poço do quintal da casa de Lúcia, convidando-os à oração e penitência.
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 AS APARIÇÕES DA ORTIGA é
 No entanto, penso que se pode remontar mais ainda atrás no tempo, à Aparição de Nossa
Senhora da Ortiga, para ver onde começaram as Aparições de Fátima. Cerca de 2 séculos
antes, no século XVIII, no lugar da Ortiga, a Virgem Maria apareceu a uma pastorinha muda e
fez um grande Milagre, pois foi pela boca dessa criança que foi veiculado o pedido de Nossa
Senhora para lhe ser construída uma Capela naquele local. Nesse local encontra-se hoje em
dia o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga, em torno do qual existe uma grande veneração
e é local de peregrinação diária de quantos residem na região.

Esta Aparição nunca foi
averiguada pela Igreja, mas no
entanto, foi ela que inculcou uma
grande devoção em toda aquela
região a Nossa Senhora, pois o
Milagre operado na rapariguinha
muda espalhou-se por toda a
região, chegando mesmo ao
Vaticano, e permaneceu até os
dias dos 3 Pastorinhos de
Fátima serem visitados pela
Nossa Senhora do Rosário de
Fátima.
De tal maneira esta Aparição e
Milagre de Nossa Senhora da
Ortiga foram importantes, que o
Papa Pio VII indulgenciou para
sempre esta Capela, com uma
Indulgência Plenária, em 14 de
Agosto de 1801, a quem a
visitasse na Festa ali celebrada
no primeiro Domingo de Julho de
cada ano e nos 2 dias
subsequentes. Apareceu por
altura da Aparição uma imagem
em madeira de Nossa Senhora
com o menino ao colo, que é a
mesma ainda hoje venerada e se encontra, nos dias de Festa, coberta dos cordões de ouro e
pedras preciosas, dadas pelos milagrados ao longo dos anos.
Aparição

Local

País

Ortiga

Ortiga

Portugal

Ver no
Google Earth
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 AS APARIÇÕES DO ANJO DE PORTUGAL EM 1916  é

 1ª Aparição - Na Loca do Cabeço é
O Anjo disse: “Não temais. Sou o Anjo da Paz. Orai comigo: Meu Deus eu creio, adoro,
espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e
não Vos amam. Orai assim: Os Corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas
súplicas”.
Relata a Irmã Lúcia: “A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que
quase não dávamos conta da própria existência, por um grande espaço de tempo,
permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A
presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima, que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a
falar. No dia seguinte, sentíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera que só muito
lentamente foi desaparecendo.
Nesta Aparição, nenhum pensou em falar, nem em recomendar o segredo. Ela de si o impôs.
Era tão íntima que não era fácil pronunciar sobre ela a menor palavra. Fez-nos, talvez,
também, maior impressão, por ser a primeira assim manifesta” (in Quarta Memória da Irmã
Lúcia).
Aparição

Local

País

Loca do
Cabeço

Loca do
Cabeço

Portugal

Ver no
Google Earth
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 2ª Aparição – No Poço do Arneiro - Aljustrel - no terreno da casa da Lúcia é
“Que fazeis? Orai, orai muito. Os Corações
Santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós
desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente,
ao Altíssimo, orações e sacrifícios”.
“Como nos havemos de sacrificar?”
“De tudo que puderdes, oferecei a Deus sacrifício em
acto de reparação pelos pecados com que Ele é
ofendido e súplica pela conversão dos pecadores.
Atraí assim, sobre a vossa Pátria, a paz. Eu sou o
Anjo da sua guarda, o Anjo de Portugal. Sobretudo,
aceitai e suportai, com submissão, o sofrimento que o
Senhor vos enviar” (in Segunda Memória da Irmã
Lúcia).
Aparição

Local

País

Poço do
Arneiro

Aljustrel

Portugal

Ver no
Google Earth

Ver Modelo 3D

 3ª Aparição – Na Loca do Cabeço é
“Estando, pois, aí, apareceu-nos pela terceira vez, trazendo na
mão um cálix e sobre ele uma Hóstia, da qual caíam, dentro do
cálix, algumas gotas de sangue. Deixando o cálix e a Hóstia
suspensos no ar, prostrou-se em terra e repetiu três vezes a
oração: “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,
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores”.
“Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálix e a
Hóstia e deu-me a Hóstia a mim e o que continha o cálix deu-o
a beber à Jacinta e ao Francisco, dizendo, ao mesmo tempo:
Tomai e bebei o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo
horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os
seus crimes e consolai o vosso Deus” (in Quarta Memória da Irmã Lúcia).
Aparição

Local

País

Ver no
Google Earth
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Loca do
Cabeço

Loca do
Cabeço

Portugal

DESCRIÇÃO E DIÁLOGOS DAS APARIÇÕES DE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA é

- Texto oficial das Aparições de Fátima, em que se apresenta o Diálogo entre Nossa
Senhora e a Irmã Lúcia.
Para um aprofundamento das Aparições de Fátima, aconselho vivamente a
leitura do livro escrito pela própria Irmã Lúcia - “Apelos da Mensagem de
Fátima”

 1ª APARIÇÃO - Cova da Iria é
13 de Maio de 1917
DIÁLOGO COMPLETO COM A LÚCIA

Brincavam os três pastorinhos na Cova da Iria, uma pequena propriedade pertencente aos
pais de Lúcia, localizada a 2,5 km de Fátima, quando por volta do meio-dia e depois de
rezarem o terço, observaram dois clarões como se fossem relâmpagos. Com receio de
começar a chover, reuniram o rebanho e decidiram ir-se embora, mas no caminho e logo
abaixo, outro clarão teria iluminado o espaço. Nesse instante, teriam visto em cima de uma
pequena azinheira (onde agora se encontra a Capelinha das Aparições), "era uma Senhora
vestida de branco e mais brilhante que o Sol, espargindo luz mais clara e intensa que um
copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente",
descreve Lúcia. "A sua face, indescritivelmente bela não era nem triste, nem alegre, mas
séria, com ar de suave censura. As mãos juntas, como a rezar, apoiadas no peito e voltadas
para cima. Da mão direita pendia um rosário. As vestes pareciam feitas só de luz. A túnica era
branca e branco o manto, orlado de ouro que cobria a cabeça da Virgem e lhe descia até aos
pés. Não se Lhe viam os cabelos nem as orelhas." Os traços da fisionomia Lúcia nunca pôde
descrevê-los, pois a sua formosura não cabe em palavras humanas. Os videntes estavam tão
- 84 -

GrandesAparicoes.doc

pertos de Nossa Senhora - a um metro de distância, mais ou menos - que ficavam dentro da
luz que A cercava, ou que Ela espargia. O colóquio inicia-se da seguinte maneira:Nota Prévia:
O “vossemecê” que a Lúcia utiliza quando se dirige a Nossa Senhora, era um termo muito usado e
respeitoso na época. Provinha da designação - Vossa Mercê.

NOSSA SENHORA: «Não tenhais medo. Eu não vos faço mal».
Lúcia: Donde é vossemecê?
NOSSA SENHORA: «Sou do Céu».
Lúcia: E que é que vossemecê me quer?
NOSSA SENHORA: «Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no
dia 13 a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois, voltarei
ainda aqui uma sétima vez».
Lúcia: E eu também vou para o Céu?
NOSSA SENHORA: «Sim, vais».
Lúcia: E a Jacinta?
NOSSA SENHORA: «Também».
Lúcia: E o Francisco?
NOSSA SENHORA: «Também, mas tem que rezar muitos terços».
Lúcia: A Maria das Neves já está no Céu?
NOSSA SENHORA: «Sim, está».
Lúcia: E a Amélia?
NOSSA SENHORA: «Estará no Purgatório até ao fim do mundo». Quereis oferecervos 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?»
Lúcia: Sim, queremos.
NOSSA SENHORA: «Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o
vosso conforto. Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o
fim da guerra». (in Quarta Memória da Irmã Lúcia).
“Em seguida começou a elevar-se serenamente em direção ao nascente até desaparecer na
imensidade da distância. A luz que A circundava ia como que abrindo um caminho no cerrado
dos astros".
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 2ª APARIÇÃO - Cova da Iria é
13 de Junho de 1917
DIÁLOGO COMPLETO COM A LÚCIA

Neste dia compareceram no local cerca de 50 pessoas curiosas pelos fatos entretanto
revelados pelos pastorinhos. Por volta do meio-dia, os videntes notaram novamente um
clarão, a que chamavam relâmpago, mas que não era propriamente tal, mas sim o reflexo de
uma luz que se aproximava. Alguns dos espectadores notaram que a luz do sol se
obscureceu durante os minutos que se seguiram ao início do colóquio, outros afirmaram que o
topo da azinheira, coberto de rebentos, pareceu curvar-se como sob um peso, um momento
antes da Lúcia falar. Durante a troca de palavras entre Lúcia e a aparição alguns ouviram um
sussurro como se fosse o zumbido de uma abelha.

Lúcia: Vocemecê que me quer?
NOSSA SENHORA: «Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem; que rezeis
o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que quero».
Lúcia pediu a cura de um doente.
NOSSA SENHORA: «Se se converter curar-se-á durante o ano».
Lúcia: Queria pedir-lhe para nos levar para o Céu
NOSSA SENHORA: «Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas 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 A quem a
abraçar prometo a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores
postas por Mim a adornar o Seu trono».
Lúcia: Fico cá sozinha?
NOSSA SENHORA: «Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te
deixarei. O Meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá
até Deus». (in Quarta Memória da Irmã Lúcia).
"Foi no momento que disse estas últimas palavras que abriu as mãos e nos comunicou, pela
segunda vez, o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus.
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A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava para o céu e eu na
que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um
coração cercado de espinhos que parecia estarem-lhe cravados. Compreendemos que era o
Imaculado Coração de Maria ultrajado pelos pecados da humanidade que queria reparação.
Quando se desvaneceu esta visão, a Senhora, envolta ainda na luz que d'Ela irradiava,
elevou-se da arvorezinha sem esforço, suavemente na direção do leste até desaparecer de
todo."
Algumas pessoas mais próximas notaram que os rebentos do topo da azinheira estavam
tombados na mesma direção, como se as vestes da Senhora os tivessem arrastado. Só
algumas horas mais tarde retomaram a posição natural.

 3ª APARIÇÃO - Cova da Iria é
13 de Julho de 1917
DIÁLOGO COMPLETO COM A LÚCIA

Ao dar-se a terceira aparição, uma nuvenzinha acizentada pairou sobre a azinheira, o sol
ofuscou-se, uma aragem fresca soprou sobre a serra, embora se estivesse em pleno Verão. O
Sr. Manuel Marto, pai da Jacinta e do Francisco, diz que também ouviu um sussurro, como o
de moscas num cântaro vazio. Os videntes viram o reflexo da costumada luz e, em seguida,
Nossa Senhora sobre a carrasqueira.

Lúcia: Vocemecê que me quer?
NOSSA SENHORA: «Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem; que
continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário,
para obter a paz do mundo e o fim da guerra porque só Ela lhes poderá valer».
Lúcia: Queria pedir-Lhe para nos dizer quem é; para fazer um milagre com que
todos acreditem que Vocemecê nos aparece.
NOSSA SENHORA: «Continuem a vir aqui todos os meses. Em Outubro direi
quem sou, o que quero e farei um milagre que todos hão-de ver para acreditarem».
Lúcia: Tenho aqui por pedido, se Vocemecê melhora um aleijadinho da Moita.
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NOSSA SENHORA: «Melhorá-lo-ei ou dar-lhe-ei meios de se governar: Que reze
sempre o terço com a família».
Lúcia: Tenho aqui por pedido se Vocemecê melhora uma mulher de Pedrógao.
NOSSA SENHORA: «Que reze o terço, dentro de um ano curar-se-à».
Lúcia: E se melhora um homem de Atouguia ou o leva para o Céu, o mais depressa
melhor . . .
NOSSA SENHORA: «Levo, mas não tenham pressa, Eu bem sei quando o hei-de vir
buscar».
Lúcia: E se converte uma mulher de Fátima e seus filhos.
NOSSA SENHORA: «Dentro de um ano converter-se-ão».
Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes e em especial sempre que 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».
Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos dois meses
passados. O reflexo de luz que delas expediam pareceu penetrar a terra.
(Nossa Senhora mostra agora o inferno aos pastorinhos, que foi o 1º Segredo de
Fátima)
Bem o segredo consta de três coisas distintas, duas das quais vou revelar.
A primeira foi pois a vista do inferno!
Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fôgo que
parcia estar debaixo da terra. Mergulhados em êsse fôgo os
demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes
e negras, ou bronziadas com forma humana, que
flutuavam no incêndio levadas pelas chamas que d'elas
mesmas saiam, juntamente com nuvens de fumo, caindo
para todos os lados, semelhante ao cair das faulhas em os
grandes incêndios sem peso nem equilíbrio, entre gritos e
gemidos de dôr e desespero que horrorizava e fazia
estremecer de pavor. Os demónios destinguiam-se por
formas horríveis e ascrosas de animais espantosos e desconhecidos, mas
transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa bôa Mãe do
Céu; que antes nos tinha prevenido com a promeça de nos levar para o Céu (na
primeira aparição) se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor.
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(Este Texto acima, é o exacto escrito na época pela Lúcia, como tal, contêm diferenças ortográficas).

Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora que nos disse com bondade e
tristeza:

(Este texto a seguir foi o 2º Segredo de Fátima)
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.
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 guerra, da fome 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 dos primeiros Sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a
Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo,
promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo
Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim o Meu
Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-Me-á a Rússia que se
converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal conservarse-á sempre o dogma da fé . . .
Isto não o digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo.
(Nossa Senhora revela o 3º Segredo de Fátima).
Escrevo em acto de obediência a Vós Deus meu, que mo mandais por meio de sua
Ex.cia Rev.ma o Senhor Bispo de Leiria e da Vossa e minha Santíssima Mãe.
Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora um
pouco mais alto um Anjo com uma espada de fôgo em a mão esquerda; ao centilar,
despedia chamas que parcia iam encendiar 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! E vimos n'uma luz emensa que é Deus:
"algo semelhante a como se vêem as pessoas n'um espelho quando lhe passam por
diante" um Bispo vestido de Branco "tivemos o pressentimento de que era o Santo
Padre". Varios outros Bispos, Sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma
escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande Cruz de troncos toscos
como se fôra de sobreiro com a casca; o Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou
uma grande cidade meia em ruínas, e meio trémulo com andar vacilante,
acabrunhado de dôr e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava
pelo caminho; chegado ao cimo do monte, prostrado de juelhos aos pés da grande
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Cruz foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam varios tiros e setas, e
assim mesmo foram morrendo uns trás outros os Bispos Sacerdotes, religiosos e
religiosas e varias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de varias classes e
posições. Sob os dois braços da Cruz estavam dois Anjos cada um com um regador
de cristal em a mão, n'êles recolhiam o sangue dos Martires e com êle regavam as
almas que se aproximavam de Deus.
(Este Texto acima, é o exacto escrito na época pela Lúcia, como tal, contêm diferenças ortográficas).

Terminada esta visão, disse Nossa Senhora:

NOSSA SENHORA: « Isto não o digais a ninguém. Ao Francisco sim, podeis dizêlo. Quando rezardes o terço dizei depois de cada mistério: Ó meu Jesus, perdoai-nos
e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu, principalmente
aquelas que mais precisarem». (in Quarta Memória da Irmã Lúcia).
Lúcia: Vocemecê não me quer mais nada?
NOSSA SENHORA: «Não, hoje não te quero mais nada».
E como de costume, começou a elevar-Se em direção ao nascente, até desaparecer na
imensa distância do firmamento." Ouviu-se então um trovão, indicando que a Aparição
cessara.

 Para ler mais sobre o Três Segredos de Fátima è
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 4ª. APARIÇÃO - Valinhos é
19 de Agosto de 1917
DIÁLOGO COMPLETO COM A LÚCIA

No dia 13 de Agosto, quando deveria dar-se a quarta aparição, os videntes não puderam ir à
Cova da Iria, pois foram raptados pelo administrador de Ourém, que à força quis arrancar-lhes
o segredo. No entanto, as crianças permaneceram inabaláveis e nada revelaram. Nesse dia,
juntou-se uma grande multidão que aguardava pela aparição. Por volta do meio-dia, ouviu-se
um trovão, ao qual se seguiu o relâmpago, tendo os espectadores notado uma pequena
nuvem branca que pairou alguns minutos sobre a azinheira. Observaram-se também
fenômenos de coloração, de diversas cores, nos rostos das pessoas, das roupas, das árvores
e do chão.
No dia 19 de Agosto de 1917, Lúcia estava com Francisco e seu irmão João no lugar dos
Valinhos, uma propriedade de um dos seus tios e que dista uns 500 metros de Aljustrel. Pelas
4 horas da tarde, começaram a produzir-se as alterações atmosféricas que precederam as
aparições anteriores, uma súbita diminuição da temperatura e um esmorecimento do Sol.
Lúcia, sentindo que alguma coisa de sobrenatural se aproximava e os envolvia, pediu ao
primo João para chamar rápidamente a Jacinta, a qual chegou a tempo de ver Nossa Senhora
que - anunciada, como das outras vezes, por um reflexo de luz - apareceu sobre uma
azinheira, um pouco maior que a da Cova da Iria.

Lúcia: Que é que Vocemecê me quer?
NOSSA SENHORA: «Quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia 13; que
continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei o milagre para que
todos acreditem».
Lúcia: Que é que Vocemecê quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na Cova
da Iria?
NOSSA SENHORA: «Façam dois andores: um leva-o tu com a Jacinta e mais duas
meninas, vestidas de branco; o outro que o leve o Francisco com mais três meninos.
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O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é
para a ajuda de uma capela que hão-de mandar fazer».
Lúcia: Queria pedir-1he a cura 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». (in Quarta Memória da
Irmã Lúcia).

E, como de costume, começou a elevar-Se em direção ao nascente." Os videntes cortaram
ramos da árvore sobre a qual Nossa Senhora lhes tinha aparecido e levaram-nos para casa.
Os ramos exalavam um perfume singularmente suave.

 5ª APARIÇÃO - Cova da Iria é
13 de Setembro de 1917
DIÁLOGO COMPLETO COM A LÚCIA

Como das outras vezes, uma série de fenômenos atmosféricos foram observados pelos
circunstantes, cujo número foi calculado entre 15 e 20 000 pessoas: o súbito refrescar da
atmosfera, o empalidecer do Sol até ao ponto de se verem as estrelas, uma espécie de chuva
como que de pétalas irisadas ou flocos de neve que desapareciam antes de pousarem na
terra. Em particular, foi notado desta vez um globo luminoso que se movia lenta e
majestosamente pelo céu, do nascente para o poente e, no fim da aparição, em sentido
contrário. Os videntes notaram, como de costume, o reflexo de uma luz e, a seguir, Nossa
Senhora sobre a azinheira.

NOSSA SENHORA: «Continuem a reza o terço, para alcançarem o fim da guerra.
Em Outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, S.
José com O Menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os
vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o
dia».
Lúcia: Têm-me pedido para lhe pedir muitas coisas: A cura de alguns doentes, de
um surdo mudo.
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NOSSA SENHORA: «Sim, alguns curarei, outros não. Em Outubro farei o milagre
para que todos acreditem».
"E começando a elevar-Se, desapareceu como de costume”.

 6ª APARIÇÃO - Cova da Iria é
13 de Outubro de 1917
DIÁLOGO COMPLETO COM A LÚCIA

Nesta última Aparição, a 13 de Outubro de 1917, segundo os jornais da época, estavam
presentes cerca de 70.000 pessoas.
Devido ao fato de os pastorinhos terem revelado que a Virgem Maria iria fazer um milagre
neste dia para que todos acreditassem, estavam presentes na Cova da Iria cerca de 50 mil
pessoas, segundo os relatos da época. Chovia com abundância e a multidão aguardava as
três crianças nos terrenos enlameados da serra. Lúcia assim descreve estes acontecimentos
na Memória IV: "Saímos de casa bastante cedo, contando com as demoras do caminho. O
povo era em massa. A chuva, torrencial. Minha mãe, temendo que fosse aquele o último dia
da minha vida, com o coração retalhado pela incerteza do que iria acontecer, quis
acompanhar-me. Pelo caminho, as cenas do mês passado, mais numerosas e comovedoras.
Nem a lamaceira dos caminhos impedia essa gente de se ajoelhar na atitude mais humilde e
suplicante. Chegados à Cova de Iria, junto da carrasqueira, levada por um movimento interior,
pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois, vimos o
reflexo da luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira.

Lúcia: Que é que Vossemecê me quer?
NOSSA SENHORA: «Quero dizer-te que façam aqui uma capela em Minha honra;
que sou a Senhora do Rosário; que continuem sempre a rezar o terço todos os dias.
A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas.»
Lúcia: Eu tinha muitas coisas para Lhe pedir: se curava uns doentes e se convertia
uns pecadores.
NOSSA SENHORA: «Uns sim, outros não. E preciso que se emendem, que peçam
perdão pelos seus pecados.
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Não ofendam mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido».
“E abrindo as mãos, fê-las reflectir no sol. E enquanto que se elevava, continuava o reflexo da Sua
própria luz a projectar-se no Sol” (in Quarta Memória da Irmã Lúcia).

Depois da Aparição, todos os presentes observaram o Milagre do Sol, prometido às três
crianças em Julho e Setembro, enquanto os Pastorinhos tinham Visões.

Nesta fotografia pode-se ver um ponto negro, que estava bem no centro do Sol e que foi motivado
pela sua rápida rotação, além de que a sua posição na linha do horizonte, era impossível, já que
esta fotografia foi tirada às 12:30.
Tendo chovido bastante durante a Aparição, depois do Milagre do Sol, todos estavam
enxutos.
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Este grandioso Milagre do Sol foi testemunhado por crentes e descrentes e foi noticiado nos
jornais da época por jornalistas cépticos, mas que tendo visto, certificaram-no.

As Visões dos Pastorinhos
Neste momento, Lúcia diz
para a multidão olhar para o
Sol, levada por um movimento
interior que a isso a impeliu.
"Desaparecida Nossa Senhora,
na imensa distância do
firmamento, vimos, ao lado do
sol, S. José com o Menino e
Nossa Senhora vestida de
branco, com um manto azul."
Era a Sagrada Família. "S. José com o Menino pareciam abençoar o Mundo com uns gestos
que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta Aparição, vi Nosso
Senhor acabrunhado de dor a caminho do Calvário e Nossa Senhora que me dava a ideia de
ser Nossa Senhora das Dores." Lúcia via apenas a parte superior do corpo de Nosso Senhor
e Nossa Senhora não tinha a espada no peito. "Nosso Senhor parecia abençoar o Mundo da
mesma forma que S. José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa
Senhora, em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo, com o Menino Jesus ao colo."

 Descrição do Milagre do Sol é
Enquanto os três pastorinhos eram agraciados com estas visões (apenas Lúcia viu os três
quadros, Jacinta e Francisco viram somente o primeiro), a multidão presente observou o
chamado O Milagre do Sol. A chuva que caía cessou, as nuvens entreabriram-se deixando
ver o Sol, assemelhando-se a um disco de prata fosca, podia fitar-se sem dificuldade sem
cegar. A imensa bola começou a girar vertiginosamente sobre si mesma como uma roda de
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fogo. Depois, os seus bordos tornaram-se escarlates e deslizou no céu, como um
redemoinho, espargindo chamas vermelhas de fogo. Essa luz reflectia-se no solo, nas
árvores, nas próprias faces das pessoas e nas roupas, tomando tonalidades brilhantes e
diferentes cores. Animado três vezes por um movimento louco, o globo de fogo pareceu
tremer, sacudir-se e precipitar-se em ziguezague sobre a multidão aterrorizada. Tudo durou
uns dez minutos. Finalmente, o Sol voltou em ziguezague para o seu lugar e ficou novamente
tranquilo e brilhante. Muitas pessoas notaram que as suas roupas, ensopadas pela chuva,
tinham secado subitamente. Tal fenómeno foi testemunhado por milhares de pessoas, até
mesmo por outras que estavam a quilômetros do lugar das aparições. O relato foi publicado
na imprensa por diversos jornalistas que ali se deslocaram e que foram também eles,
testemunhas do Milagre.
Fora o fim das Aparições de Fátima.

Esta fotografia foi tirada no fim da Aparição do 13 de Outubro

- 96 -

GrandesAparicoes.doc

 Advertências da Virgem Maria  é
Foram feitas duas grandes Advertências por Nossa Senhora. Ambas na narrativa do 2º
Segredo.
1ª Advertência - “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 guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao
Santo Padre”.
Infelizmente, como a humanidade não fez caso da Advertência de Nossa Senhora e continuou
a ofender a Deus, Ele enviou um grandioso sinal ao mundo, uma gigantesca Aurora Boreal,
anunciando assim que o castigo estava a caminho, ou seja, a 2ª Guerra Mundial.

(Esta fotografia não foi tirada em 1938)
A ocorrência desta Aurora Boreal deu-se na noite de 25 para 26 de Janeiro de 1938, vésperas
do início da 2ª Guerra Mundial, e teve características que a diferenciaram das comuns auroras
boreais.
Na noite de 25 de Janeiro de 1938, enquanto a Irmã Lúcia permanecia junto à janela do
convento em Tuy, Espanha, viu um nefasto brilho avermelhado em todo o céu. Esta luz foi
vista por toda a Europa e parte da África e Ásia. Os cientistas tentaram explicar o fenómeno
como uma extraordinária Aurora Boreal. Ela cobriu uma área de 500.000 Km2 com extensão
vertical de 400 km. Os raios chegaram a atingir 700 km e eram acompanhados por um
estranho ruído “semelhante à queima de relva ou mato”. Milhões de pessoas em vários países
viram-na e temeram que o mundo estava em chamas e prestes a acabar.
Observando a “Luz do Norte”, a Irmã Lúcia soube que esta era o grande sinal predito por
Nossa Senhora a 13 de Julho de 1917, e de que o castigo do mundo estava próximo. Em
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Março de 1938, Hitler invadia a Áustria, acendendo o “fósforo” que incendiaria o mundo. A
invasão de Hitler à Áustria aconteceu de 45 dias depois.
O aparecimento deste gigantesco sinal no céu, foi amplamente noticiado em jornais e rádios
de todo o mundo.
O jornal New York Times de 26 de Janeiro de 1938 dizia o seguinte:
“Londres, 25 de Janeiro de 1938. A Aurora Boreal raramente vista no sul da
Europa Ocidental espalhou medo em regiões de Portugal e baixa Áustria esta noite,
enquanto milhares de bretões acorriam apressadamente às ruas, estupefactos. Um
brilho sanguinolento levou muitos a pensarem que metade da cidade estava em
chamas. O Departamento de Bombeiros foi accionado com o temor de que o Castelo
de Windsor teria se incendiado. As luzes eram claramente vistas na Itália, Espanha e
até Gibraltar. O brilho banhando as montanhas cobertas de neve na Áustria e Suíça era
um belo espectáculo, porém os bombeiros foram accionados várias vezes para apagar
incêndios inexistentes. Os povoados portugueses se agitavam, e muita gente fugia de
suas casas temendo o fim do mundo.”
O jornal Grenoble de 26 de Janeiro de 1938 dizia o seguinte:
“França, 25 de Janeiro de 1938. Uma imensa faixa de luz vermelho-sangue, que os
cientistas afirmam ser uma Aurora Boreal de excepcional amplitude, fez emudecer
sistemas telefónicos numa parte da França esta noite, e espalhou temor e ansiedade
em vilas e povoados dos Alpes suíços, iluminados por brilhos extraordinários. Como
que ardendo sobre o céu do norte, a luz provocou milhares de chamadas telefónicas às
autoridades Suíças e Francesas, procurando saber se era fogo? Guerra? Ou Fim do
Mundo?”
Um testemunho de quem viu esta Aurora Boreal è
2ª Advertência - “Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz.

Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à
Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias
nações serão aniquiladas”.
Infelizmente, como a humanidade não atendeu os pedidos de Nossa Senhora, a Rússia
sucumbiu à patorra do comunismo e do materialismo ateu, e espalhou essa onda imensa e
horrenda na Europa, Ásia, América Central e África. E ainda os seus malefícios vingam hoje
em dia.
O cumprimento destas 2 grandes Advertências Proféticas de Nossa Senhora, vêm
comprovar a Autenticidade da Mensagem de Fátima e nos dão a garantia de que a
Promessa feita pela Virgem Maria será também uma realidade:

”Por fim o Meu Imaculado Coração triunfará”.
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 Pedidos da Virgem Maria  é
Ao longo das Aparições na Cova da iria e nas subsequentes em Pontevedra e Tuy, os
pedidos de Nossa Senhora do Rosário de Fátima foram:
- Oração e Penitência pela conversão dos Pecadores.
- Emenda de vida.
- Oração pela Paz e pelo fim da guerra.
- Que fosse construída uma capela em Sua honra.
- Rezar o Terço todos os dias.
- Consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria.
- A Devoção dos cinco primeiros Sábados em desagravo do Imaculado Coração de Maria.

 Milagres de Fátima  é
- O grandioso Milagre do Sol no fim da Aparição de 13 de Outubro de 1917.
- Muitas Curas Milagrosas de doentes, durante o período das Aparições e ao longo dos anos
subsequentes.
- Muitas Conversões ao longo dos anos.
é
As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
Aparição
Aparição Aparição
Aparição
Aparição
Aparição
Aparição Aparição
Guadalupe Rue du La Salette Lourdes
Fátima
Garabandal Zeitoun Medjugorje
Bac

http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemFatima.htm
C
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 Aparições e Mensagens da Virgem Maria em Garabandal


às
 Quatro Camponesinhas - Conchita, Mari Loli, Mari Cruz e
Jacinta é

Download = para Imprimir

BÊNÇÃO ESPECIAL è

=

AMEN
MensagensdaVirgemMariaemGarabandal.pdf
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemGarabandal.pdf
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 Relato das Aparições e Mensagens  é
Nome da Aparição: Aparições de Garabandal Aldeia: San Sebastian de Garabandal
Diocese: Santander
País: Espanha
Nome da vidente: Conchita González Data de nascimento: 7 de Fevereiro de
1949

Idade à data da Aparição: 12 anos Estado civil: Solteira Vocação:
Camponesa

Nome da vidente: Mari Loli Mazon Data de nascimento: 1 de Maio de 1949
Data do falecimento: 20 de Abril de 2009
Idade à data da Aparição: 12 anos Estado civil: Solteira Vocação:
Camponesa

Nome da vidente: Mari Cruz González Data de nascimento: 21 de Junho de
1950

Idade à data da Aparição: 11 anos Estado civil: Solteira Vocação:
Camponesa
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Nome da vidente: Jacinta González Data de nascimento: 27 de Abril de 1949
Idade à data da Aparição: 12 anos Estado civil: Solteira Vocação:
Camponesa

Os nomes completos de Baptismo das videntes:
Maria Dolores Mazon, Maria de la Conception González, Jacinta González e
Maria Cruz González

Mari Loli, Conchita, Jacinta, Mari Cruz

Conchita, Mari Cruz, Mari Loli, Jacinta

Jacinta, Mari Loli, Conchita, Mari Cruz
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Tipo de Fenómeno: Aparições + Mensagem + Pedidos + Milagres
Número de Aparições: Mais de 2000 Aparições da Virgem Maria. Em primeiro lugar
apareceu-lhes várias vezes o Arcanjo S. Miguel a partir de 18 de Junho de 1961.

Quem visita os videntes: Nossa Senhora do Carmo de Garabandal e São Miguel
Arcanjo

Início dos fenómenos: Aparições de São Miguel Arcanjo - Várias a partir de 18 de
Junho de 1961 até 2 de Julho de 1961, e a 18 de Junho de 1965
Aparições de Nossa Senhora - Domingo, 2 de Julho de 1961

Fim dos fenómenos: Sábado, 13 de Novembro de 1965
Estado do Processo Canónico: Só será avaliado depois de confirmados os
acontecimentos profetizados. No entanto as Aparições foram confirmadas na sua
Autenticidade pelo Papa Paulo VI, pelo Padre Pio, pela Madre Teresa de Calcutá e pelo
Bispo de Leiria/Fátima Dom João Pereira Venâncio.

Sites:

http://www.garabandal.org - Maria Saraco
http://www.garabandal.us - Joey Lomangino

Sites:

http://www.virgendegarabandal.org
http://www.garabandalvideos.com

Principais Objectivos:
- Aumentar a Oração e Penitência.
- Fazer Visitas a Jesus no Santíssimo Sacramento.
- Temos de ser muito bons. Temos de nos emendar na nossa vida.
- Profetizar para o Fim dos Tempos através do Aviso, Milagre, Sinal e Castigo.

Notas Históricas:

XX
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 Resumo Histórico
O mundo inteiro vive em expectativa dos grandes acontecimentos profetizados em
Garabandal.
Com as Aparições de Garabandal são dadas para toda a humanidade Mensagens com
grandes profecias a se concretizarem nos tempos em que vivemos até o Fim do Mundo. Sãonos dados os meios de salvação para sobrevivermos aqui na Terra e para a Vida Eterna. Dãose e são prometidos Grandes Sinais. São dados Grandes Segredos às videntes, mantidos no
mais absoluto sigilo. Dão-se enormes milagres e é prometido o maior de todos os Milagres
feito por Jesus sobre a Terra.
Foi nos Montes Cantábricos espanhóis, ao pé dos picos da Europa, num pequeno lugarejo
chamado San Sebastian de Garabandal, entre 18 de Junho de 1961 e 13 de Novembro de
1965, que a Virgem Maria apareceu para cima de 2.000 vezes a 4 rapariguinhas: Conchita
González, Mari Loli Mazon, Jacinta González, Mari Cruz González.
Muitos fenómenos místicos raros e inexplicáveis à luz da ciência aconteceram em
Garabandal, testemunhados por milhares de peregrinos que lá acorriam.
O bispo de Leiria e Fátima à data das Aparições de Garabandal, D. João Pereira Venâncio,
confirma ele próprio a Mensagem de Garabandal.
Bispo de Leiria e Fátima, D. João Pereira Venâncio
«A Mensagem, dada por Nossa Senhora, em Garabandal, é a mesma que Ela deu em
Fátima, mas actualizada e apropriada aos nossos tempos».
O Padre Pio garantiu, em vida, a autenticidade das aparições de Garabandal, tendo se
encontrado com Conchita em San Giovanni Rotondo em 1966. Mas já em 1962 Nossa
Senhora tinha prometido de que ele veria, por antecipação, o Milagre de Garabandal.
O próprio Papa Paulo VI depois de ter recebido a Conchita, confirmou a autenticidade e a
importância das Aparições de Garabandal.
Papa Paulo VI
«Garabandal é a obra mais maravilhosa da humanidade, depois do nascimento de
Jesus. É a segunda vida da Santíssima Virgem nesta terra. É importantíssimo
dar a conhecer ao mundo estas mensagens».
Numa dada ocasião, depois de notarem a posição das crianças face à Aparição da Virgem
Maria, deduziram que Ela estava sempre de costas viradas para Portugal, e por isso, pediram
às crianças para perguntarem à Virgem Maria porque era que Ela estava sempre de costas
viradas para Portugal. Nossa Senhora respondeu muito simplesmente: «Pois se Eu acabo de
vir de lá…».
De certa maneira, isto explica porque nas Aparições de Fátima Ela desaparecia sempre
para nascente e a afirmação de D. Pereira Venâncio, que Garabandal era a continuação de
Fátima.
Houve 2 locais particularmente visitados por Nossa Senhora em Garabandal: Na Igreja e
nos Pinheiros.
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A Igreja

Os Pinheiros, no alto de uma pequena colina sobranceira à Aldeia.
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São 9 os Pinheiros de Garabandal. Um deles foi atingido nos últimos anos por um
relâmpago, e ardeu.
Foi no caminho íngreme e pedregoso da Aldeia para os Pinheiros, que apareceu São
Miguel Arcanjo às pequenas camponesas.
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A meia encosta, foi construída uma pequena Capela
dedicada a São Miguel.

Ao longo dos 4 anos das Aparições de Garabandal, Nossa Senhora deu () 2 Grandes
Mensagens Públicas è para todo o mundo, em 2 datas precisas - 18 de Outubro de 1961 e
18 de Junho de 1965, esta última através de São Miguel Arcanjo. E ao longo dos outros
milhares de Aparições, em que Nossa Senhora convivia com as videntes, derramava Graças,
abençoava e beijava objectos religiosos e se deram um incontável número de () Milagres
è, foi também dando () Ensinamentos e Segredos sobre o futuro è, nos quais também
prometeu corresponder ao pedido das videntes, que Lhe pediam que fosse feito um Milagre
para que as pessoas acreditassem na veracidade das Aparições.
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() As 2 Grandes Mensagens Públicas para o mundo é
A primeira grande Mensagem de Garabandal, no dia 18 de Outubro de 1961 ao mundo é de
uma simplicidade Divina, e justifica bem a frase do bispo de Leiria e Fátima sobre Garabandal:
mudança de vida, penitência, senão, castigo.

Garabandal 18 de Outubro de 1961
«Há que fazer muitos sacrifícios; muita penitência; visitar o Santíssimo; mas
antes, temos de ser muito bons. E se não o fizermos virá um castigo. Já se está
enchendo a taça, e, se não mudarmos, vir-nos-á um castigo muito grande».
A segunda grande mensagem de Garabandal, 4 anos depois de terem começado as
Aparições e no seu último ano, foi a advertência séria para o desinteresse habitual dos
homens em relação às Mensagens do Céu, a descrença e a tibieza. Esta segunda Mensagem
foi veiculada através de São Miguel Arcanjo.

Garabandal 18 de Junho de 1965
«Já que a Minha mensagem do dia 18 de Outubro não foi atendida, e não foi
muito divulgada ao mundo, Eu digo-vos que esta é a última. Antes, o cálice estava
enchendo, agora está derramando.
Muito Cardeais, muitos bispos e muitos padres estão no caminho da perdição e
levam com eles muitas almas. À Eucaristia é dada cada vez menos e menos
importância. Nós devemos evitar a ira de Deus através dos nossos esforços. Se
pedirdes perdão com sinceridade de alma, Deus perdoar-lhes-á. Sou eu, a vossa
Mãe, que por intercessão de S. Miguel, quer vos dizer para vos emendardes, que já
são os últimos avisos e que Eu vos amo muito e não quero a vossa condenação. Pedinos com sinceridade e nós vos daremos. Devem sacrificar-se mais. Pensem na Paixão
de Jesus».
Estas foram as duas grandes mensagens públicas de Garabandal, anunciadas com
antecedência, mas muitas outras advertências e profecias importantíssimas nos foram
veiculadas mais tarde pelas videntes e fizeram de igual modo parte do manancial de
Mensagens e de amor derramado pela Virgem Maria sobre toda a humanidade.
Sobre a última Aparição de Nossa Senhora temos o seguinte relato da Conchita.
No sábado 13 de Novembro de 1965 Conchita teve sua última Aparição de Nossa Senhora
em Garabandal. A Conchita deu os detalhes numa carta que escreveu:
«Um dia na Igreja, Nossa Senhora disse-me, numa locução, que eu iria vê-la no
sábado, 13 de Novembro, nos pinheiros. Seria uma aparição especial para beijar os
objectos religiosos para que eu pudesse dá-los depois, eu estava ansiosa para este dia
chegar, para que eu pudesse ver de novo a Santíssima Virgem e o Menino Jesus, que
tem implantado na minha vida as sementes da felicidade de Deus.
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Estava chovendo, mas isso não importa para mim. Fui até os Pinheiros, carregando
comigo muitos terços que as pessoas me têm dado, para distribuí-los… Quando eu
estava indo para cima, e falando comigo própria, sentia-me culpada pelo meus
defeitos, desejando não cair novamente, pois estava muito preocupada de comparecer
perante a Mãe de Deus, sem me ter visto livre deles.
Quando cheguei aos Pinheiros, comecei a tirar os rosários para fora, e ouvi uma voz
doce, a da Virgem, que sempre se distingue do meio das outras, chamando-me pelo
meu nome. Respondi-lhe:
- “O que é?”
Naquele momento eu vi-A com o Menino nos braços. Ela estava vestida como sempre,
sorrindo.
Eu disse-Lhe:
- “Eu vim trazer-Lhe os rosários, para que possa beijá-los."
Ela disse-me:
- “Posso ver."
Eu tinha estado a mascar pastilha elástica, mas como estava a vê-La, não mastigava.
Eu coloquei a pastilha num dente. Ela deve ter notado, e por isso disse:
- “Conchita, porque não te livras da pastilha elástica e ofereces como um
sacrifício para a glória de Meu Filho?
Eu, um pouco envergonhada de mim mesma, tomei-a e joguei-a no chão. Ela disse
depois:
- "Lembras-te do que Eu disse no dia do teu santo? - Que tu irias sofrer muito na
Terra... Agora, eu repito-te. Tem confiança em Nós.
Então acrescentei:
- "Como sou indigna, ó Mãe nossa, de tantas graças recebidas através de Vós, e
agora Vós vindes a mim para me ajudar a carregar a pequena cruz que eu tenho."
Ela disse:
- "Conchita, Eu não vim apenas para ti, mas estou vindo para todos os meus
filhos, com o desejo de chegá-los para mais perto dos Nossos Corações."
Ela, então, pediu as coisas que eu tinha levado.
- "Dá-mos para que eu possa beijar tudo o que trouxeste contigo.”
E dei-Lhe tudo. Eu estava trazendo comigo também um pequeno crucifixo que eu lhe
dei a beijar. Beijou-o e disse:
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- "Coloca-o nas mãos do Menino Jesus”.
Eu fi-lo e Ele não disse nada. Eu disse:
- “Essa cruz, eu a pretendo levar comigo quando for para o convento”.
Mas Ele não respondeu. Depois de tudo beijar, Ela comentou:
- "O Meu filho, através deste beijo, irá operar maravilhas. Distribui-as aos
outros”...
- "Claro que eu vou fazê-lo”.
Depois de tudo isto, Ela pediu que eu Lhe dissesse todas as petições que havia
recebido dos outros.
- “Conchita, diz-me, diz-me coisas sobre os meus filhos. Eu tenho todos eles sob
o Meu Manto.
Eu comentei:
- "Ele é muito pequeno e não há espaço para todos nós."
Ela sorriu e disse:
- "Tu sabes, Conchita, porque Eu não vim pessoalmente a 18 de Junho para darte a mensagem para o mundo? Porque Me doía dizê-lo pessoalmente, mas tenho
que dizê-lo para vosso próprio bem, e se o cumprirdes, para glória de Deus. Eu
te amo muito e desejo a vossa salvação; para reunir todos em torno de Deus Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Conchita, não vais responder a isto?
Eu disse:
- “Se eu pudesse estar sempre a vê-La, sim, mas de outra forma não posso,
porque eu sou muito má..."
- “Tu, faz tudo o que puderes”. Nossa Senhora acrescentou: "E nós te
ajudaremos, bem como a minhas filhas Loli, Jacinta e Mari Cruz...»
Ela não ficou muito tempo comigo. Ela também disse:
- "Esta será a última vez que tu me vais ver aqui, mas Eu sempre estarei com
todos os meus filhos." Depois disso, ela acrescentou: "Conchita, porque não vais
frequentemente visitar o Meu Filho no Santíssimo Sacramento? Porque te deixas
levar pela preguiça e não vais visitar quem está à tua espera noite e dia”?
Como já escrevi anteriormente, estava uma forte chuvada. Nossa Senhora e o Menino
não se molharam. Eu não sabia que estava chovendo enquanto Os via, mas quando
parei de vê-los, eu estava encharcada. Também Lhe disse:
- “Ó como estou feliz quando eu Vos vejo. Por que não me levais conVosco
agora”?
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Ela respondeu:
- “Lembra-te do que te disse no dia do teu santo. Quando tu te apresentares
diante de Deus, deves mostrar-Lhe as mãos cheias de boas obras feitas por ti
para teus irmãos, e para a glória de Deus. Agora, as tuas mãos estão vazias".
Isto é tudo. Passei um momento feliz com a minha Mãe do céu, a minha melhor
amiga, e com o Menino Jesus. Eu deixei de Os ver, mas não de os sentir
próximos. Novamente eles semearam na minha alma grande paz, alegria e o
desejo de vencer os meus defeitos para que eu consiga amar, com todas as
minhas forças, o Coração de Jesus e Maria, que tanto nos amam...
Conchita termina com isto:
A Virgem Maria disse-me antes que Jesus não pretende enviar a punição, a fim
de nos entristecer, mas para nos ajudar e nos repreender por não Lhe
prestarmos atenção. E o Aviso, será enviado a fim de nos purificar para o
Milagre, em que Ele vai nos mostrar o Seu grande Amor, e para que possamos
cumprir a Mensagem».
Com esta Aparição de Nossa Senhora, o ciclo de aparições em Garabandal fechou-se. Vai ser
definitivamente confirmada numa quinta-feira às 08:30 da noite, quando o
Milagre acontecer. Isso marcará o início de uma nova era na história da Salvação da
humanidade.
Ao longo dos 4 anos das Aparições, sucederam-se milhares de Milagres sempre
presenciados por quantos na altura acorriam a Garabandal.
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() Os Milagres é
- Caminhadas em êxtase - em que as 4 videntes, em êxtase, caminhavam para a frente e
outras vezes para trás, subindo pela íngreme ladeira pedregosa em direcção aos Pinheiros, a
uma velocidade que era difícil mesmo para os homens de as acompanhar.

- Quedas estáticas - em que as videntes caíam de costas e ficavam em posições
desequilibradas e não se aleijavam

.
- Insensibilidade - em que as videntes ficavam insensíveis à dor, quando
experimentalmente lhe lançavam areia nos olhos ou as picavam, ou lhes apontavam fortes
luzes aos olhos, não tendo reacção.
- Êxtases - em que as videntes fitavam a Virgem Maria, completamente alheias ao que as
rodeava e enlevadas por um Amor infinito que a Virgem lhes dava.
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- A Hóstia que apareceu milagrosamente na boca da Conchita.
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- A entrega dos Terços e outros Sacramentais distribuídos aos presentes depois deles
terem sido abençoados ou beijados pela Virgem Maria. Os Sacramentais eram apresentados
à Virgem, em molhes embaraçados uns com os outros, mas depois, as videntes separavamnos sem dificuldade alguma e entregavam-nos a cada um dos seus donos, ainda em êxtase,
sem nunca se enganarem nem para eles olharem.

() A noite dos Gritos é
Nas duas noites que precederam a festa de Corpus Christi, em 1962, as jovens videntes de
Garabandal tiveram várias visões; mas as visões destas noites foram diferentes das outras
que elas tinham habitualmente. Elas ouviram gritos de terror, enquanto os eventos futuros se
cumpriam diante dos seus olhos. Os gritos das meninas eram tão terríveis que chocaram a
multidão ali presente, causando intenso medo. Uma testemunha, Manolin Diez, disse que
estes gritos não eram normais, especialmente em meninas de 12 ou 13 anos de idade.
A segunda noite foi a pior, quando as videntes viram imagens do Castigo que Deus irá enviar,
se o mundo não mudar depois do Aviso e do Milagre.
Este documento apenas vai especificar sobre aquilo que as meninas viram na primeira dessas
duas noites, que foram chamadas de "As Noites dos Gritos". Na primeira noite, elas viram o
tempo que virá antes do Aviso, um tempo de grande sofrimento para a Igreja e para o mundo.
Conchita não estava presente com as outras três nesta primeira noite. Mas ela entrou em
êxtase em sua casa e caiu de joelhos com tal força, que começou a sangrar. Ela viu as
mesmas coisas que as outras, e algumas das revelações parecem ter sido dadas a ela
também. Depois, em outras visões, ela iria aprender mais sobre este assunto em particular.
Os seus rostos no momento das visões atestam o trauma sentido por Jacinta, Mari Loli e Mari
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Cruz, durante a primeira noite dos gritos. Mari Loli parece ter sido a primeira a falar sobre isso
em 1967, quando prestou informações a um sacerdote mexicano, Padre Gustavo Morelos.
Três anos depois, a mesma informação, de posse de Maria Saraco, foi escrita e confirmada
por Mari Loli com a sua própria assinatura. A informação que foi transmitida foi a seguinte:
"Apesar de continuar a ver a Virgem (durante a primeira noite dos gritos), nós vimos
uma grande multidão de pessoas que estavam a sofrer intensamente e gritavam de
terror. A Mãe Santíssima explicou-nos que esta grande tribulação, que não era o
Castigo, viria porque teria chegado um tempo em que Igreja parecia estar a ponto de
morrer. Ela (a Igreja) iria passar por um terrível sofrimento. Nós perguntámos à Virgem
o que é este grande sofrimento, e Ela disse-nos que era o "comunismo".

() Ensinamentos e Segredos sobre o futuro é
A pedido das videntes, para que o mundo acredite, Nossa Senhora prometeu que havia de
mandar um AVISO, fazer um MILAGRE, deixar um SINAL e se a humanidade não se
emendar, o Pai mandará um CASTIGO sobre a humanidade.
O primeiro de todos estes Grandes Acontecimentos será pois o AVISO.
Este AVISO de Garabandal será o primeiro grande acontecimento à escala planetária que
iniciará um conjunto de outros acontecimentos incríveis e vindos da própria mão de Deus, que
marcará o início de um processo irreversível e que antecedem os Novos Céus e a nova Terra,
e terão lugar até o Fim do Mundo.

 AVISO de Garabandal é
Este Aviso de Garabandal será o primeiro grande acontecimento à escala planetária que
iniciará um conjunto de outros acontecimentos incríveis e vindos da própria mão de Deus, que
marcará o início de um processo irreversível e que antecedem os Novos Céus e a nova Terra,
e terão lugar até o Grande Jubileu do Ano 2.000, para ao qual toda a Igreja Católica se está a
preparar desde 1997.
Há aqui um grande paralelismo com a primeira Aparição da Virgem Maria em Fátima. Ela
vem do Céu, fica suspensa no ar, e depois de abrir "…as mãos, comunicando-nos", é a Irmã
Lúcia quem escreve, "uma luz muito intensa, como que reflexo que delas expedia, que nos
penetrava no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que
era essa luz, mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos".
O homem nunca pecou tanto como peca hoje em dia, só que não tem consciência do seu
pecado. Quando tomar consciência desse pecado, ficará horrorizado.
A Aparição da Virgem Maria em Fátima, pode muito bem ser o prenúncio do que se vai
passar no AVISO de Garabandal, só que em vez de ser vivido pelos videntes, sê-lo-á por toda
a humanidade em simultâneo. Isto será uma purificação, para preparar toda a humanidade
para o Grande MILAGRE de Garabandal.
Este AVISO será antecedido também por um fenómeno físico, e poderá de alguma maneira
estar relacionado com o dia de Santa Gertrudes, 16 de Novembro.
- Será num ano já definido, que Mari Loli sabe, mas não pode dizer.
- É um fruto dos nossos pecados.
- Será um fenómeno que existe no dicionário espanhol e começa pela letra “A”.
- A ciência não poderá explicá-lo.
- Primeiro ver-se-á no ar, em todo o mundo; e, imediatamente se transmitirá ao interior
das nossas almas.
- 117 -

GrandesAparicoes.doc

- Durará um tempo muito breve, e o mundo como que parará.
- Os não cristãos acreditarão que é um Aviso de Deus.
- Este aviso é tremendo, tanto para os bons como para os maus. Para aproximar os
bons mais de Deus e para advertência e emenda dos demais. Será uma purificação a
preparar-nos para o Milagre. É também uma espécie de catástrofe.
- Far-nos-á conscientes de todo o mal que temos feito.
- Poderão morrer pessoas pela emoção vivida ao ver e sentir o Aviso.
- Durará muito pouco tempo e os católicos irão suportá-lo com mais resignação.
- Será como a revelação interior e feita a cada um de nós dos nossos pecados. Ve-lo-ão
e senti-lo-ão tanto os crentes como os não crentes e as pessoas de qualquer país ou
religião.
- Será visível pelo mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde se esteja.
- Será mil vezes pior que terramotos. Será como fogo. Não queimará a nossa carne, mas
senti-lo-emos corporal e interiormente. Ninguém escapará. Seria preferível morrer a
suportar por cinco minutos que fosse, o que nos espera. Seria melhor estarmos na Igreja
perto do Santíssimo.

 MILAGRE de Garabandal é
A partir do AVISO e dentro do prazo de 1 ano, em qualquer data que não exceda esse
período, dar-se-á o MILAGRE.
Também aqui este MILAGRE foi pedido pelas videntes para que todo o mundo
acreditasse, tal como em Fátima com o milagre do Sol, só que desta vez, não se
circunscreverá ao local das Aparições, mas sim a toda a Terra. Mais um paralelismo
com Fátima, pois.
- Será o maior Milagre que Jesus Cristo terá realizado no mundo.
- Será nos meses de Março, Abril ou Maio, dos dias 8 a 16, numa quinta feira às 20:30,
no dia de um mártir da Eucaristia, que não é espanhol e tem um nome estranho.
- Será no mesmo dia de um acontecimento raro, importante e feliz para a Igreja e a
Cristandade.
- A Conchita conhece a data e irá anunciá-lo ao mundo com 8 dias de antecedência.
- Acontecerá dentro do período de um ano após o Aviso.
- Todos terão a certeza de que vem de Deus e será imensamente grande.
- Todos os doentes presentes em Garabandal curar-se-ão e os pecadores que lá
estejam converter-se-ão.
- O Padre Luís Andreu e o Padre Pio viram o Milagre de Garabandal antes de morrerem.
- O Padre Luís Andreu, morreu no próprio dia em que viu o Milagre, e as últimas
palavras que proferiu, foram: «Este é o dia mais feliz da minha vida! Que grande Mãe
nós temos, no Céu! As aparições são verdadeiras!»
- O Milagre sucederá a muitas falsas aparições e quando quase se tiver deixado de
acreditar em Garabandal. As falsas aparições já começaram a partir de 1962.

 SINAL de Garabandal é
Um milagre de Jesus Cristo sempre deixa uma marca indelével onde ou em quem é
operado.
- Permanecerá para sempre um sinal nos Pinheiros de Garabandal, semelhante a uma
coluna de fumo, que poderá ser visto e fotografado, televisionado, mas não apalpado.
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 CASTIGO de Garabandal é
Todos os castigos profetizados na história sempre foram condicionais, sendo em última
instância dependentes da atitude dos homens.
Aqueles que se converterem serão poupados.
- Só virá o Castigo, condicionado ao facto da humanidade cumprir ou não o que a
Santíssima Virgem pede.
- Se o mundo se converter o Castigo pode evitar-se.
- Não se sabe quanto tempo mediará entre o Milagre e o Castigo.
- A Conchita sabe de que se trata o Castigo, mas não pode dizer. Será pior do que estar
envolto em chamas por cima e por baixo.
O Padre Laffineur, dominicano, encarregue por Nossa Senhora de difundir as Mensagens de
Garabandal, disse:
«Advertir o universo a tempo, é amá-lo mais que a nós mesmos. Ajudá-lo a
compreender o que nos espera, é prepará-lo fraternalmente para mudar de vida e
encontrar no Aviso o caminho da salvação. A partir de hoje, o nosso dever é tão
evidente como urgente:

- Há que mudarmos de vida e anunciar sem cessar, o AVISO DE
GARABANDAL!...»
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 Pedidos da Virgem Maria  é
- Aumentar a Oração e Penitência.
- Fazer Visitas a Jesus no Santíssimo Sacramento.
- Temos de ser muito bons. Temos de nos emendar na nossa vida.

 Milagres de Garabandal  é
ç () Os Milagres Documentados
- Milagre da Hóstia na Comunhão.
- Milagres das distribuições dos Terços e sacramentais beijados pela Virgem Maria.
- Milagres das caminhadas em êxtase e de costas.
- Quedas estáticas
- Morte do Padre Luís Andreu.
- Muitas Conversões ao longo dos anos.
é
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 Aparições da Virgem Maria em Zeitoun 
a
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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.
5. A aparição da Virgem foi acompanhada, ou precedida, o aparecimento de pombas brancas
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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.

- 124 -

GrandesAparicoes.doc

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 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
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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.
é
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 Relato das Aparições e Mensagens  é
Nome da Aparição: Aparições de Medjugorje Aldeia: Medjugorje
Mostar País: Bósnia - Herzegovina - Ex-Jugoslávia

Diocese:

Pronuncia-se Médschugorjié. Também é habitual escrever-se
Medugorje

VIDENTES e suas Aparições Actualmente
Nome da vidente: Mirjana Dragicevic
Data de nascimento: 18 de Março de 1965
Idade à data da 1ª Aparição: 16 anos
Estado civil: Solteira - Actualmente casada + 2 filhas
Vocação: Estudante
Aparição: Uma Aparição anual a 18 de Março. A última
Aparição diária foi a 25 de Dezembro de 1982. No dia 2
de cada mês ouve a voz de Nossa Senhora. Às vezes
também A vê nos dias 2.

Notas: Conhece os 10 Segredos e vive em Medjugorje.
É a Mirjana que deve transmitir os Segredos ao mundo,
através do Padre Petar. Foi confiado à Mirjana o
Pergaminho com os 10 Segredos.

Nome da vidente: Marija Pavlovic
Data de nascimento: 1 de Abril de 1965
Idade à data da 1ª Aparição: 16 anos
Estado civil: Solteira - Actualmente casada + 4 filhos
Vocação: Estudante
Aparições: Diárias e a Mensagem do dia 25 de cada mês.
Notas: Conhece 9 dos 10 Segredos e vive em Monza, Itália
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Nome da vidente: Vicka Ivankovic
Data de nascimento: 3 de Setembro de 1964
Idade à data da 1ª Aparição: 16 anos
Estado civil: Solteira - Actualmente casada + 2 filhos
Vocação: Estudante
Aparições: Diárias, durante o Terço, às 18:40 em qualquer
lugar

Notas: Conhece 9 dos 10 Segredos e vive perto de Medjugorje

Nome da vidente: Ivanka Ivankovik
Data de nascimento: 21 de Junho de 1966
Idade à data da 1ª Aparição: 15 anos
Estado civil: Solteira - Actualmente casada + 3 filhos
Vocação: Estudante
Aparição: Uma Aparição anual a 25 de Junho
Notas: Conhece os 10 Segredos e vive em Medjugorje

Nome do vidente: Ivan Dragicevic
Data de nascimento: 25 de Março de 1965
Idade à data da 1ª Aparição: 16 anos
Estado civil: Solteiro - Actualmente casado + 3
filhos

Vocação: Estudante
Aparição: Diárias
Notas: Conhece 9 dos 10 Segredos e vive em
Boston nos EUA
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Nome do vidente: Jakov Colo
Data de nascimento: 6 de Março 1971
Idade à data da 1ª Aparição: 10 anos
Estado civil: Solteiro - Actualmente casado +
3 filhos

Vocação: Estudante
Aparição: Uma Aparição anual a 25 de
Dezembro a partir de 1998. No início tinha
Aparições diárias.

Notas: Conhece os 10 Segredos. A última
Aparição diária foi a 12 de Setembro de 1998, em que lhe foi comunicado o 10º Segredo,
e vive actualmente em Medjugorje.

Nome da vidente: Jelena Vasilj
nascimento: ?

Data de

Idade à data da 1ª Aparição: ? anos

Estado civil:

Solteira - Actualmente casada + 3 filhos

Vocação: Estudante
Aparição: Só tem locuções interiores em que ouve a Voz de
Nossa Senhora clara como o timbre de um sino, a partir de 15
de Dezembro de 1982.

Notas: Não conhece nenhum dos Segredos.
Nome da vidente: Marijana Vasilj
nascimento: 5 de Outubro de ?

Data de

Idade à data da 1ª Aparição: ? anos

Estado civil:

Solteira

Vocação: Estudante
Aparição: Só tem locuções interiores em que ouve a Voz
de Nossa Senhora clara como o timbre de um sino, a partir
de 5 de Outubro de 1983.

Notas: Não conhece nenhum dos Segredos.
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Tipo de Fenómeno: Aparições + Mensagem + Pedidos + Milagres + 10 Segredos
Número de Aparições: Milhares de Aparições da Virgem Maria.
Quem visita os videntes: Nossa Senhora de Medjugorje . Rainha da Paz - Gospa
Início dos fenómenos: 24 de Junho 1981

Fim dos fenómenos: Até a

Actualidade

Estado do Processo Canónico: Só será avaliado depois de confirmados os
acontecimentos profetizados

Sites:

http://www.medjugorje.org

http://www.medjugorjebrasil.com

Mensagens em Português:
http://www.medjugorje.org/olmmsgpo.htm

Principais Objectivos:
- Conversão de vida.
- Confissão mensal.
- Aumentar a Oração e o Jejum.
- Leitura das Sagradas Escrituras todos os dias.
- Participação na Missa com comunhão.
- Alcançar a Paz no nosso coração, na nossa família e finalmente no mundo.
- Dar a Bênção Especial de Medjugorje para o mundo è
- Profetizar para o Fim dos Tempos através dos 10 Segredos de Medjugorje.
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Notas Históricas:
XX
() Tópicos das Mensagens de Nossa Senhora e Resumo Histórico é
A primeira Aparição foi a 24 de Junho de 1981, no monte Podbrdo, o monte das
Aparições. A partir daí até a actualidade milhares de Aparições e suas Mensagens
foram dadas aos 8 videntes de Medjugorje. 4 raparigas e 2 rapazes, tiveram ao longo
dos anos Aparições de Nossa Senhora. Todos jovens simples com idades de 10, 15 e
16 anos. São eles: Mirjana, Marija, Vicka, Ivanka, Ivan e Jakov. Mais 2 rapariguinhas
foram escolhidas por Nossa Senhora, a partir de 1982, para receberem ensinamentos
através de locuções interiores - Jelena e Marijana.
Já nem todos têm Aparições diárias, como se pode ver pelas suas fichas acima.

Em Maio de 1981, teve lugar, em Roma, o Congresso do Movimento Carismático, no qual esteve presente o Padre Tomislav
Vlasic. Este, inquieto pela perseguição da fé na Jugoslávia, uma
vez que o regime comunista controlava a sua existência e
expansão, pediu ao Padre Emiliano Tardif, presente neste retiro,
e aos restantes participantes do Congresso, que entregassem o
seu povo sofredor a Nosso Senhor e implorava uma resposta à
questão: - «O que fazer?»
A resposta surgiu durante a oração conjunta, da boca do Padre
Tardif, surpreendendo todos:
- «Não se preocupem, enviar-vos-ei a Minha Mãe».

Conta-se, também, a história de um monge franciscano, portador do dom do
conhecimento das almas e do dom da cura e que vivia em Siroki Brijeg. O Senhor Jesus
falou, um dia, ao humilde monge, dizendo-lhe:
«Zdenko, aceitarias jejuar a pão e água durante sete anos?»
Ele respondeu afirmativamente (nem mudava muito os seus hábitos, porque jejuava
muitas vezes!). No último dia do sétimo ano, o Senhor perguntou-lhe novamente:
«Zdenko, aceitarias jejuar mais um ano?»
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Zdenko aceitou. Ora, o último dia foi a 24 de Junho de 1981, data da primeira aparição
da Gospa, na Colina das Aparições!
Ao olharmos para as Aparições de Nossa Senhora em Medjugorje ao longo destes
últimos 30 anos, podemos constatar que começaram numa época conturbada para a
Jugoslávia, hoje Bósnia-Herzegovina, continuando o apocalipse da Virgem Maria, isto
é, alertando-nos e revelando-nos o que está para acontecer à humanidade na fase final
do Fim dos Tempos, fazendo ressaltar a necessidade de conversão, nos meios para a
conseguir, e com a promessa de muitos sinais.

Medjugorje transformou-se num local de grandes e numerosíssimas conversões de
todos quantos lá vão. Já foram para cima de 50 milhões os peregrinos de Medjugorje,
terra em que nunca houve nenhum ataque durante todo o período da sangrenta guerra
da Jugoslávia.

A Virgem Maria ficou ali conhecida também pela Rainha da Paz (Mir), pois é a grande
incentivadora da oração para ser alcançada a Paz no Mundo, apresentando para isso
um plano em três fases:
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- Primeiro a Paz nos Corações; depois a Paz na Família; e só depois será
possível a Paz no Mundo.
A partir de 25 de Janeiro de 1987 até a actualidade, passou a haver uma Mensagem
principal todos os dias 25 de cada mês, dada a Marija Pavlovic. Há outras Mensagens,
mas são dadas ao grupo de oração.
Os seis videntes, no início das Aparições, foram:
- Ivan, é o responsável pelo grupo de oração, e recebe mensagens para dirigir este
grupo.
- Vicka, é grande acolhedora dos peregrinos e foi miraculada pela Virgem Maria e impõe
muito as mãos aos peregrinos.
- Marija, é ela que dá as Mensagens para o mundo, nos dias 25.
- Jacov, é o que mais faz sorrir a Virgem Maria e só a vê no dia 25 de Dezembro.
- Mirjana, só nos dias 2 de cada mês recebe a Mensagem da Virgem Maria, e por vezes
vê-A.
- Ivanka, só vê a Virgem uma vez por ano, no dia 25 de Junho.
Não se pode falar de Medjugorje sem falar do Padre Jozo Zovko, o
ardente defensor das Aparições, depois da Virgem Maria lhe ter
também aparecido. Foi o capelão dos videntes. Foi perseguido pelos
comunistas e preso, onde sofreu muito na prisão. O Padre Jozo é uma
das grandes figuras do nosso tempo, com muitos e grandes carismas.

Em 1982 juntam-se aos seis videntes, outros duas raparigas, a Jelena e a Marijana, que
têm locuções e visões interiores.
Os seis videntes, foram caluniados, perseguidos e presos, só por persistirem na defesa
da verdade e na guarda dos segredos que lhe foram confiados.
Outro grande sacerdote que dedicou a sua vida a
Medjugorje e aos peregrinos foi o Padre Slavko Barbaric. A
sua vida foi intensa e todos os dias subia o monte Podbrdo
para a oração do terço e o monte Krizevac para fazer a ViaSacra. Foi depois de ter feito a sua Via-Sacra diária, que
morreu na encosta do monte Krizevac, a 24 de Novembro de
2000 às 15:30, plena hora da Misericórdia.
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Após 30 anos de aparições, A Virgem Maria continua a aparecer em Medjugorje, tendo
já revelado tudo o que havia a ser revelado, persistindo e perseverando nos pedidos de
amor e de oração e penitência, agradecendo a todos aqueles que correspondem aos
seus pedidos. De facto só uma Mãe, com um Amor do tamanho do Universo, pode ter
tanta paciência com filhos tão rabinos como todos nós…
Chamou-nos à Santificação.
Medjugorje, 10 de Julho de 1986
Queridos filhos, hoje, chamo-vos à santidade. Sem a santidade, não podereis
viver.
Não desiste de nos acompanhar nos caminhos da Santificação.
Medjugorje, 1 de Janeiro de 1987.
Sabei queridos filhos, que fiquei aqui tanto tempo, por vossa causa, para vos ensinar a
seguir o caminho da santificação.
Para alcançarmos essa Santificação almejada e necessária à nossa Salvação, a Virgem
Maria dá-nos 5 armas:
- A Oração.
- O Jejum.
- A Bíblia.
- A Confissão.
- A Comunhão.
Algumas das ocasiões em que a Virgem Falou detas 5 armas foram nas seguintes
Mensagens:
- A Oração diária
Medjugorje, 30 de Julho de 1987
Filhos! Eis, porque preciso tanto das vossas orações: a oração é o único meio
para salvação da raça humana.
- O Jejum às 4ª e 6ª feira a pão e água
Medjugorje, 20 de Setembro de 1984
É inútil falar mais do jejum, porque é preciso vivê-lo para o compreender. Mas é
preciso vivê-lo com a oração.
- A Bíblia lida todos os dias
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Medjugorje, 18 de Outubro de 1984
Queridos filhos, hoje peço-vos para lerdes a Bíblia todos os dias em vossas casas,
e para a colocares num lugar em evidência que sempre vos incite a lê-la e a rezála.
- A Confissão pede-a uma vez por mês
Medjugorje, 7 de Novembro de 1983
Se a confissão não significa nada para vós, em verdade, será difícil a vossa
conversão
- A Comunhão pede-a todos os dias durante a Missa, se possível, e que a Missa seja
o centro da nossa vida
Medjugorje, 25 de Abril de 1988
Que a Santa Missa seja vida para vós!

 Apresento algumas das Mensagens mais significativas de Nossa Senhora, em que
estão contidos ensinamentos para alcançar a Santificação pedida vezes sem conta.
Medjugorje, 6 de Novembro 1981
Não tenhais medo. Eu mostrei-vos o inferno para verdes o estado dos que lá estão.
Medjugorje, 25 de Julho de 1982
Hoje muitas pessoas vão para o inferno. Deus permite que os seus filhos vão para
o inferno, por causa das suas inúmeras faltas graves, imperdoáveis.
Medjugorje, 10 de Janeiro de 1983
Os homens que vão para o inferno não querem receber nenhuma graça de Deus;
não se arrependem, não param de jurar e blasfemar; escolhem viver no inferno e
não encaram a possibilidade de o deixar.
Medjugorje ? de 1982
Desculpa-me por isto, mas deverias compreender que Satanás existe. Um dia ele
apresentou-se ao trono de Deus e pediu permissão para pôr a Igreja à prova
durante um período. Deus permitiu-lhe prová-la durante um século. Este século
está sob o poder de satanás, mas quando os segredos que vos foram confiados
forem realizados, o seu poder será destruído. Ele já está a perder o seu poder e
está a ficar agressivo: ele destrói casamentos, provoca divisões entre os padres,
suscita obsessões e assassinatos. Deveis proteger-vos com o jejum e a oração:
sobretudo a oração comunitária. Andai com imagens benzidas. Ponde-as em
vossas casas, e voltai ao uso da água benta.
Medjugorje 25 de Janeiro de 1991

Que a vossa oração seja pela paz. Satanás é forte e deseja destruir, não apenas a
vida humana, mas também a natureza e o planeta em que viveis. Por isso queridos
filhos, rezai, para poderdes ser protegidos através da oração, com a bênção da paz
de Deus. Deus enviou-Me até vós para vos ajudar. Se quiserdes, agarrai-vos ao
Terço; já só o Terço poderá fazer os milagres no mundo e na vossa vida.
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Medjugorje, 21 de Julho de 1982
No Purgatório há muitas almas. Há mesmo pessoas consagradas a Deus: padres e
religiosas. Rezai em sua intenção, pelo menos 7 "Pai-Nosso", "Avé Maria", Glória"
e o "Credo". Eu recomendo-vos. Há muitas almas que estão no purgatório muito
tempo, porque ninguém reza por elas.
Medjugorje, 10 de Janeiro de 1983
Há diferentes níveis de purgatório, os mais baixos estão próximos do inferno e os
mais elevados aproximam-se gradualmente do Céu. Não é no dia de Finados mas
no Natal que um grande número de almas deixam o purgatório. Há no purgatório
almas que oram ardentemente a Deus, mas por quem nenhum parente ou amigo
reza na terra. Deus beneficia-os com as orações doutras pessoas. Deus permitelhes manifestarem-se de diferentes formas sobre os que estão na terra para
chamar a atenção dos homens sobre a existência do purgatório e pedir-lhes que
rezem a Deus que é bom e justo. A maior parte dos homens vão para o purgatório,
muitos vão para o inferno; muito poucos vão directamente para o Céu
Medjugorje, 15 de Agosto de 1985
Meu anjo, reza pelos descrentes: Estes arrancarão cabelos, o irmão suplicará a
seu irmão, amaldiçoará a sua vida passada vivia sem Deus. Arrepender-se-ão, mas
será tarde de mais. Agora é o tempo da conversão, desde há 4 anos que vos
exorto. Rezai por eles.
Medjugorje, 14 de Agosto de 1984
Quero que nestes dias o mundo reze a Meu lado o mais possível. Que as pessoas
façam um jejum rígido 4ª e 6ª feira. Enfim, que todos rezem todos os dias pelo
menos o Rosário: os mistérios Gozosos, os Dolorosos e Gloriosos.
Medjugorje, 15 de Fevereiro de 1986
Eu dou grandes graças a todos aqueles que rezam com o coração.
Medjugorje, 15 de Fevereiro de 1986

Começai já neste momento… Apagai a televisão e deixai de lado todas as coisas que
não são benéficas para vós.

Quanto a um Grupo de oração que pediu que fosse criado pelos videntes, Nossa
Senhora deu-lhes as seguintes Regras:
Medjugorje, 16 de Junho de 1983
"1 - Renunciai a todas as paixões e desejos desordenados. Evitai a televisão,
especialmente as emissões nefastas, os desportos excessivos, o prazer
intempestivo da comida e da bebida, o álcool, o tabaco, etc.
2 - Abandonai-vos sem restrição alguma a Deus.
3 - Afastai definitivamente toda a angústia. Quem se abandona a Deus não tem
lugar em seu coração para a angústia. As dificuldades manter-se-ão, mas elas
servirão para o crescimento espiritual e renderão glória a Deus.
4 - Amai os vossos inimigos. Afastai do coração o ódio, amargura, julgamentos
preconcebidos. Rezai pelos vossos inimigos e pedi a bênção divina para eles.
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5 - Jejuai duas vezes por semana a pão e água. Juntai o grupo pelo menos uma
vez por semana.
6 - Consagrai diariamente ao menos 3 horas a oração nas quais uma meia hora de
manhã e a noite. Neste tempo de oração estão incluídos a Santa Missa e a oração
do Rosário. Reservai alguns momentos à oração durante o dia e, cada vez que as
circunstâncias o permitirem recebei a santa comunhão. Rezai com um grande
recolhimento. Não olheis constantemente o relógio, mas deixai-vos conduzir pela
graça de Deus. Não vos preocupeis demasiado com as coisas do mundo, mas
confiai tudo isso à oração ao nosso Pai celeste. Se estiverdes muito preocupados,
não podereis rezar bem, porque a serenidade interior faz falta. Deus contribuirá
para conduzir a um bom fim as coisas daí de baixo, se se esforçarem por trabalhar
nas suas. Aqueles que frequentam a escola ou trabalham devem rezar uma meia
hora de manhã e à noite e se possível, participar na Eucaristia. É preciso estender
o espírito de oração ao trabalho diário, quer dizer acompanhar o trabalho com a
oração.
7 - Sêde prudentes pois o demónio tenta todos aqueles que tomaram a resolução
de se consagrarem a Deus, e muito particularmente a esses. Sugerir-lhes-á que
rezam muito, que jejuam muito, que devem ser como os outros jovens e ir em
busca de prazeres. Que não o escutem e não lhe obedeçam! É à voz de Maria que
eles devem prestar atenção. Logo que forem consolidados na fé, o demónio não
os poderá seduzir.
8 - Rezai muito pelo Bispo e pelos responsáveis da Igreja. Pelo menos metade de
vossas orações e de vossos sacrifícios devem ser consagradas a esta intenção.
Medjugorje, ? de 1986 para o grupo de Jelena
Se vos abandonardes a Mim, não vos apercebereis da passagem desta vida para a
outra vida. Começareis a viver o Céu na Terra.
Medjugorje, Setembro de 1986
Hoje, não são nem as palavras, nem as acções que contam. A única coisa
importante é permanecer em Deus.

 Concluindo e Resumindo estes Ensinamentos:
Numa entrevista que o Padre Svetozar fez à Ivanka em Fevereiro de 1983 e publicada em
Junho de 1984 no site www.medjugorje.ws/en/articles/visonaires vemos o seguinte diálogo:
Padre Svetozar: Para quem são dirigidas as Mensagens de Nossa Senhora?
Ivanka: Para o mundo inteiro.
Padre Svetozar: Quais são as Mensagens?
Ivanka: Paz, Conversão, Jejum, Confissão, Oração.
Padre Svetozar: Qual a mais importante?
Ivanka: A Paz.
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Numa outra entrevista dada pelo Padre René Laurentin, que já esteve várias vezes em
Medjugorje, a frei Dario Dodig, em Maio de 2003, ele disse:
- «O que me prende é a mensagem fundamental, porque é ela que dá a resposta que
pode salvar o mundo de hoje, se tentarmos olhar e ver com os olhos de Deus ( ... ) As
mensagens repetem aos nossos ouvidos surdos o que esquecemos, ou o que não queremos, ou o que já não somos capazes de ouvir... rezar, ter uma fé forte em Deus, jejuar
e ler o Evangelho. Toda a Igreja concorda com isso. Esta é a mensagem fundamental
das Aparições».
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() Os 10 Segredos de Medjugorje para o futuro é
Desde 25 de Junho de 1981, ao longo das Aparições, Nossa Senhora confiou aos 6 videntes,
10 Segredos, sobre acontecimentos que sobrevirão a toda humanidade.
Numa aparição extraordinária a Mirjana, a 28 de Janeiro de 1987, Nossa Senhora evidenciou
diversas coisas, e nomeadamente, abordou o tema dos Segredos de Medjugorje:
«Há dez segredos! Vós não sabeis de que se trata mas, quando vierem a saber, será
tarde! Retomai a oração! Nada é mais importante do que ela. Desejaria que o Senhor
me permi-tisse esclarecer, ao menos em parte, os Segredos, mas já são muitas as
Graças que Ele vos oferece. Pensai quanto é pouco o que Lhe ofereceis. (…) Não quero
censurar-vos; quero, pelo contrário, convidar-vos mais uma vez à oração, ao jejum, à
penitência».
Nossa Senhora escolheu a Mirjana Drajicevic para ser ela a divulgar ao mundo os 10
Segredos, em datas a serem definidas por Nossa Senhora. Ao confiar a Mirjana a totalidade
dos segredos, Nossa Senhora deixou de lhe aparecer todos os dias. Passou, no entanto, um
ano inteiro a prepará-la e a explicar-lhe como estes deviam ser revelados.Por determinação
também de Nossa Senhora, Mirjana devia escolher um sacerdote, que devia merecer o
consentimento de Nossa Senhora, para divulgar publicamente os Segredos ao mundo. O
escolhido foi o Padre Petar, agora com 61 anos.

 FORMA E DATA DA REVELAÇÃO DOS 10 SEGREDOS
A revelação dos dez segredos terá lugar em Medjugorje. A maneira como se realizará é a
seguinte:
Nossa Senhora deu a Mirjana um Pergaminho, que será entregue ao Padre Petar, na altura
devida. Este documento contém o conteúdo dos Segredos que, actualmente, ninguém (à
excepção de Mirjana) consegue ler. Só Mirjana consegue ler ali os Segredos. As outras
pessoas vêem nele um trecho da Bíblia, ou um cântico, ou uma mensagem, etc. Um
fragmento deste Documento foi examinado por cientistas Europeus que concluíram que é
feito de um material de origem desconhecida na Terra.
Dez dias antes da data marcada por Deus para a revelação do 1º Segredo, Mirjana chamará o
Padre Petar; ambos jejuarão e rezarão durante sete dias e, ao oitavo dia, o Padre Petar
conseguirá ler o texto e anunciará o conteúdo do 1º segredo, que é significativo para toda a
humanidade e terá repercussões à escala mundial.
Três dias depois da revelação, o acontecimento previsto no 1º Segredo realizar-se-á.
A sequência da revelação de todos os outros Segredos far-se-á do mesmo modo que o
primeiro, em cadeia, com intervalos e em datas definidas por Nossa Senhora, até que o último
seja revelado.
Exemplificando o que atrás foi dito, imagine-se que Mirjana chama o Padre Petar num
qualquer dia 1 de um determinado mês.
Dos dias 1 a 7 jejuam e oram. No dia 8 o Padre Petar consegue ler e entender o Segredo
no Pergaminho. No dia 10 revela o Segredo. No dia 13 o Segredo realiza-se.

- 141 -

GrandesAparicoes.doc

 O QUE SE CONHECE DO CONTEÚDO DOS 10 SEGREDOS
Em relação ao conteúdo dos dez segredos, pouco se sabe. O Padre Petar sabe, no entanto,
que os primeiros três estão relacionados com Medjugorje e são advertências à conversão.
1º Segredo
Constitui um aviso para que o mundo perceba que Nossa Senhora apareceu em Medjugorje e
que os videntes dizem a verdade.
Numa entrevista a Janice Connell, a única coisa que Mirjana especificou é que «O 1º
Segredo quebra o poder de Satanás e, por ele saber isso, está muito agressivo neste
momento».
A vidente Vicka Ivankovic disse ao grande mariólogo francês, padre René Laurentin, e a
Ljudevit Rupčić, que «O 1º segredo diz respeito à nossa igreja em Medjugorje».
2º Segredo
Constitui um aviso para que o mundo perceba que Nossa Senhora apareceu em Medjugorje e
que os videntes dizem a verdade.
3º Segredo
É um sinal que aparecerá no lugar da Primeira Aparição no monte Podbrdo, e lá permanecerá
indestrutível, permanente e visível para que toda a humanidade possa tomar conhecimento
dele. Nossa Senhora cumpre, deste modo, a promessa inicial de mostrar claramente a Sua
presença em Medjugorje. Os videntes, que apelidam este sinal de «O Grande Sinal», dizem
que Ela vai deixá-lo, de modo especial, para aqueles que ainda estão afastados de Deus.
Nossa Senhora afirmou o seguinte em 24 de Junho de 1983:
«O Sinal virá, mas não se devem preocupar. A única coisa que gostaria de dizer é:
Convertam-se! Dêem-no a conhecer quanto antes, a todos os meus filhos para os
salvar, mas (...) suplico, convertam-se! Ninguém poderá imaginar o que acontecerá,
nem o que Deus, Pai Eterno, enviará sobre a terra. Por isso convertam-se! Renunciem a
tudo, façam penitência. Falem das minhas aparições a todos os meusfilhos».
O Grande Sinal é, segundo Mirjana, «uma espécie de presente da Mãe do Céu, um sinal
da Sua presença». Uma vez que a finalidade é levar todos a acreditar, será óbvio «que não
é feito pela mão do homem, que tem origem divina»
Os jovens já o contemplaram, em visão. Depois dele, os incrédulos sentirão grande sofrimento
interior e terrível remorso. Eles acreditarão, mas não haverá mais tempo, para a conversão.
4º ao 10º Segredo
Destes 6 Segredos ninguém sabe nada, a não ser os videntes.
O 10º Segredo foi dado ao Jakov Colo na Aparição do dia 12 de Setembro de 1998 nos
Estados Unidos da América. Também lhe foi comunicado nessa Aparição de que Ela só lhe
passaria a Aparecer nos dias 25 de Dezembro de cada ano.
Após a realização do 10º Segredo, o poder de Satanás será destruído e um Novo
Pentecostes marcará o início de um Novo Tempo.
Este período que antecede os acontecimentos é um tempo de Graça que Deus está
concedendo para a nossa conversão. é
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 BÊNÇÃO ESPECIAL
de NOSSA SENHORA de Medjugorje

è =

é

() A meu ver, um dos aspectos mais relevantes de Medjugorje, para a nossa vida e a
santificação das almas, foi a Bênção Especial que Nossa Senhora deu para ser utilizada
por todos os Seus filhos.

Pagela da Bênção Especial =
Fr. Richard Foley, SJ explica o que é esta Bênção, o que faz e porque é uma dádiva
única de Nossa Senhora.

Esta Bênção é ESPECIAL!
A razão pela qual é tão especial, é porque atribui o poder, àqueles que a recebem, de
abençoar pessoas em nome de Nossa Senhora, tal como se ela própria as abençoasse.
A primeira vez que ela a deu, foi em 5 de Agosto de1985. Essa, está claro, é a data do seu
verdadeiro aniversário, tal como no-lo disse, se bem que veneremos liturgicamente esse
acontecimento a 8 de Setembro.
A ocasião foi a da sua aparição da noite, na encosta, a Ivan, que estava acompanhado por
uma grande multidão.
Ivan lembra-se de que a Mãe de Deus estava usando um maravilhoso robe dourado.
As suas palavras foram: "Louvado seja Jesus Cristo. Estou feliz por estar aqui convosco
esta noite, meus filhos, e por vê-los aqui em tão grande número. EU VOS ABENÇOO
AGORA COM UMA BÊNÇÃO ESPECIAL."

Diversas outras ocasiões
Em 19 de Dezembro desse mesmo ano, Nossa Senhora disse: "Eu desejo de uma maneira
especial, dar às mães a minha própria benção maternal neste dia de Natal."
Desde então, ela tem dado a bênção especial em qualquer coisa como dez outras ocasiões.
Duas destas foram nas suas aparições a Marija, enquanto a vidente estava no Alabama em
1988, para um transplante de um rim para o seu irmão.
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O que realmente significa
Marija explica o que esta oferta maravilhosa é, e o que faz:
 Quando abençoa alguém com esta bênção especial, é como se a própria Nossa Senhora a
estivesse a abençoar.
 Tem o poder de converter e santificar pessoas, de uma forma especial.
 A sua eficácia é proporcional à Fé e ao ardor da pessoa que a dá.
 Quanto mais a bênção é dada, mais forte se torna a sua eficácia.
 O poder de a dar, dura toda a vida.
 Uma vez que a tenha recebido, você tem poder para conferi-la a outros.
 Aqueles a quem você a der, recebem o poder de igual grau ao seu, e eles por sua vez
podem passar o poder a outros.
 Quanto mais a bênção for dada, mais forte se torna.
 Pode ser dada tanto a crentes como a descrentes.
 Não tem de estar na presença da pessoa a quem está a dar a bênção.
 Pode dar a bênção à mesma pessoa as vezes que quiser.
 Não é preciso uma fórmula especial para abençoar as pessoas. Um pensamento é
suficiente, ou qualquer oração ou jaculatória.
 Para receber a bênção directamente de Nossa Senhora, você teve de estar no sítio e na
ocasião em que ela actualmente a deu.
 De outra forma, deve receber a bênção de alguém que a tenha de facto recebido.
 Recebendo a bênção de alguém devidamente empossado, você próprio recebe o poder de
a conferir a outros.
 Bênçãos a grupos não funciona. Tem de ser sempre dada de indivíduo a indivíduo. Marija
explica que a bênção especial, tal como um abraço, não pode ser dado a uma multidão, mas
só a uma pessoa de cada vez.

- 144 -

GrandesAparicoes.doc

Vamos fazer pleno uso dela.
Use este poder de Maria!
Façam, pois, o máximo uso deste poder de Maria. Nossa Senhora disse numa das ocasiões
em que deu a Bênção Especial (em Alabama a 29 de Novembro de 1988):

"Abençoem com esta bênção especial mesmo aqueles que não acreditam: Podem darlhes esta bênção, de coração, para ajudá-los na sua conversão. Abençoem todos
quantos encontrarem. Eu dou-vos uma graça especial. Eu desejo que dêem esta Graça
a outros."
No caso de ainda não ter este poder, trate de receber a bênção de alguém que já o
tenha. Fale no seu grupo.

A BÊNÇÃO PARA AJUDAR O MUNDO
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 Pedidos da Virgem Maria  é
- Conversão de vida.
- Confissão mensal.
- Aumentar a Oração e o Jejum.
- Leitura das Sagradas Escrituras todos os dias.
- Participação na Missa com comunhão.
- Alcançar a Paz no nosso coração, na nossa família e finalmente no mundo.

 Milagres de Medjugorje  é
 Milagre do Pergaminho dos 10 Segredos de Medjugorje
O Documento dado por Nossa Senhora a Mirjana está envolto em mistérios intrigantes. Tem
sensivelmente o tamanho de uma folha A4, é semelhante a um pergaminho, mas não se
conhece a substância de que é feito. Misteriosamente pode amachucar-se, dobrar-se, mas
não se o consegue rasgar. Além destas características, ninguém consegue ler no seu texto
o mesmo conteúdo, como já sucedeu mais do que uma vez. Foi o que aconteceu a uma prima
e a uma amiga de Mirjana; esta, não sabendo ainda que Nossa Senhora não queria que ela
mostrasse o documento, deu-o a ler, simultaneamente, a essas duas pessoas: uma delas, leu
uma oração de súplica, a outra, uma oração de adoração.
O facto de o documento aparentar ter vida própria, no sentido em que é o «Céu» que decide
o quê, quem e quando deve ser lido, traz em si uma salvaguarda, face aos perigos a que ia
estar sujeito ao longo dos anos. Foi o que já aconteceu. Em 1990, em pleno tempo de guerra,
Mirjana deixou o Pergaminho esquecido em Sarajevo. Ali ficou perdido durante alguns anos,
até que um soldado das Nações Unidas lho entregou, juntamente com outros pertences
pessoais. O soldado não fazia a mínima ideia do que tivera nas suas mãos.
- Muitas Conversões ao longo dos anos.
- Muitas Curas.
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 Adversários e Apoiantes de Medjugorje  é
Grosso modo, podemos detectar, com relativa facilidade, os 4 principais adversários das
Aparições de Medjugorje: o demónio, Kronzer, os bispos de Mostar e os Mal-entendidos.
Da mesma forma podemos ver que os principais Apoiantes das Aparições de Medjugorje, são
a Alta Hierarquia da Igreja, com o Papa João Paulo II à cabeça, muitos cardeais, o Bispo
Hnilica e centenas de outros Bispos, o Padre René Laurentin e outros milhares de
Sacerdotes, bem como milhões de fiéis.
Olhando desta maneira para Medjugorje, vemos que há um claríssimo desequilíbrio nos
pratos da balança.

 Os Adversários
1º - Philip James Kronzer - Foundation for Religious Research
Kronzer é um milionário americano na área do imobiliário, que tendo sido abandonado pela
sua mulher em 1994, despeitado, cheio de raiva e de ódio, jurou destruir Medjugorje. Afirmou
que, destruir Medjugorje, seria a missão da sua vida. Pelas suas próprias palavras afirma:
«É o que faço, sete dias por semana, 24 horas por dia. Isto é uma guerra. Estou em guerra».
Ardath Talley, a mulher de Kronzer, 21 anos mais nova que ele, dedicou a sua vida à causa
de Medjugorje. Já depois da separação de Ardath, e devido às atitudes de Kronzer, os seus 3
filhos deixaram de falar com o pai.
Através da Fundação que criou, usando o poder que os seus dólares lhe concedem, compra
casas nos principais centros Marianos do mundo, nomeadamente em Fátima, e daí pulveriza,
sobre a cristandade, o seu veneno contra Medjugorje. A sua Fundação dá-lhe o disfarce da
credibilidade necessária para a sua odiosa missão.
A sua táctica é a de sub-repticiamente distribuir folhetos, livros, revistas e artigos nos meios
sensíveis da Igreja. Nestes textos, apresenta algumas mensagens de Medjugorje, que
supostamente contêm ensinamentos contrários à Doutrina da Igreja. Desta forma, consegue
facilmente angariar aderentes, que claramente vêem que ele tem toda a razão em denunciar
as fraudes de Medjugorje. Acontece que, as mensagens apresentadas, são minuciosamente
manipuladas para dizerem o oposto do que a Virgem transmitiu aos videntes. A maioria das
pessoas que lê estes textos de Kronzer, não se dá ao trabalho de ir conferir a exactidão dos
textos das mensagens, até porque na maioria dos casos, não saberiam como o conseguir. Eu
dei-me a esse trabalho, e das 3 mensagens que comparei com os textos originais
publicados sobre Medjugorje, todos eles estavam alterados, e o significado e o sentido
eram absolutamente o contrário dos transmitidos pela Virgem Maria.
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A outra das tácticas de Kronzer, é difamar e espalhar boatos sobre os videntes e os
franciscanos que apoiam e divulgam Medjugorje. Faz detalhados relatos de ocorrências,
introduzindo mentiras sub-reptícias, dando uma imagem virtual e oposta à realidade dos
factos. Serve-se de falsos testemunhos e lança a confusão, jogando uns contra os outros. Faz
denúncias à igreja local de factos nunca ocorridos, ou então, distorcidos. Se porventura
tiverem a desgraça de ler algum documento provindo de Kronzer, não podem acreditar numa
única palavra, pois é tudo mentira e distorcido.
Kronzer já processou vários grupos que divulgam Medjugorje e os seus próprios sócios, que
entretanto se afastaram dele. Kronzer chegou a acusar o Bispo Pavel Mária Hnilica de estar
mancomunado com a maçonaria e os iluminatti. Lembro que o Bispo Hnilica foi amigo pessoal
do Papa João Paulo II e defensor de Medjugorje, onde foi incógnito 4 vezes, seguindo o
conselho de João Paulo II. Apesar do ódio que Kronzer nutria por ele, e segundo a opinião
generalizada, morreu em 2006 em odor de santidade.
Outro dos grandes inimigos e adversários de Medjugorje é um tal E. Michael Jones. Defensor
do bispo de Mostar, para quem ele é um herói.
Esta guerra contra todos os defensores de Medjugorje parece-me pouco cristã. Um Católico,
quando não acredita nalguma pessoa, penso que não deva fazer missão de sua vida, atacar,
perseguir, acusar, processar e difamar essa pessoa… limita-se a rezar por ela.

2º - Os bispos de Mostar-Duvno
Como se sabe, nos Balcãs existe uma rixa antiga de etnias e de confronto de religiões.
Quer o anterior bispo de Mostar-Duvno, Pavao Zanic, falecido em 1993, quer o actual bispo
Ratko Peric, sempre se mostraram publicamente contra as Aparições de Medjugorje. Mas de
tal maneira agressiva tem sido a sua actuação, que lhes foi retirada a jurisdição sobre as
Aparições de Medjugorje.
A dada altura, o bispo Ratko Peric escreveu uma carta pessoal a declarar a sua posição de
que nada de sobrenatural estava acontecendo em Medjugorje. A fim de não levar os fiéis a
acreditar que sua declaração era uma posição oficial da Igreja, o Cardeal Tarcisio Bertone,
Secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu numa carta dirigida ao bispo de
Saint-Denis de la Réunion, o seguinte:
«O que o Bispo Peric disse em sua carta ... é, e continua sendo, só a sua opinião
pessoal."
Assim, ninguém podia considerar a declaração do Bispo Peric como qualquer tipo de
declaração oficial da Igreja. Devia ser tomada exclusivamente como a sua opinião pessoal, e
mais nada.
Especialistas que conhecem um pouco mais sobre a história, por exemplo, Dr. Viktor Nuiæ,
OFM, apontam para os Bispos de Mostar como sendo praticamente os únicos responsáveis por todas as
malfeitorias da Igreja local na região.
Esta raiva do demónio contra Aparições Marianas, expressa através dos ataques dos bispos
locais, não é uma novidade. Começou com a branda dúvida do Bispo de Guadalupe, e atingiu
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a sua maioridade com a oposição frontal do bispo de La Salette, encarniçado inimigo das
Aparições naquele local, e que acabou com a sua decapitação pelos revolucionários da
época, tal como o tinha advertido a própria vidente Melanie Calvat. Esta guerra aberta do
inferno contra as Aparições Marianas, renova-se em Garabandal, com a continuada oposição
do seu bispo.
Curiosamente, o Bispo de Split, diocese croata vizinha de Mostar, é um grande defensor e
apóstolo de Medjugorje.

3º - Os Mal-entendidos
As maiores dúvidas sobre determinados fenómenos, muitas vezes, são lançadas em águas
turvas, no diz que disse, no ouvi dizer que, mas então não disseram que…
De todos estes Mal-entendidos, certamente o maior é de que:
«As Aparições de Medjugorje são de tal maneira falsas, que até a Igreja já proibiu as
peregrinações ao local»!
Ora o que a Igreja fez coisa bem diferente. O Vaticano proibiu Peregrinações Oficiais a
Medjugorje, isto é, que sejam organizadas pelas entidades oficiais das dioceses e paróquias,
e divulgadas como tal. Esta medida tem toda a lógica e é feita, não pensando em Medjugorje
em particular, mas sim, na posição da Igreja, no sentido de evitar uma contradição que seria
notória, isto é, se Peregrinações oficiais fossem autorizadas fossem autorizadas, era o mesmo
do que dar antecipadamente uma aprovação tácita a Medjugorje, mesmo antes de o ter sido
pelos canais competentes. Para evitar essa situação que seria embaraçosa, foi emitida aquela
Proibição. No entanto, os fiéis podem continuar a lá se deslocarem de uma forma particular,
mesmo que acompanhados pelos seus sacerdotes e párocos.
De tal maneira isto é verdade que transcrevo a seguir uma das respostas que o Bispo Hnilica
deu numa entrevista dada a Marie Czernin para a revista católica PUR. Foi publicada em
Dezembro de 2004:
«Eu visitei o Santo Padre em 1984. Almoçamos em Castel Gandolfo, sua residência de verão,

(…) Depois disso, ele me perguntou o que eu pensava sobre Medjugorje e se eu já tinha
visitado aquele lugar. Eu respondi que o Vaticano oficialmente não me proibiu de ir, mas que
fora aconselhado a não fazê-lo. O Papa olhou para mim e disse: "Vá para Medjugorje
incógnito como você foi para Moscovo. Quem pode proibir isso”? O Papa não me deu
uma autorização oficial para ir lá, mas encontrou outra solução. O Papa continuou a falar, e
então mostrou-me um livro sobre Medjugorje, escrito por René Laurentin. Ele já começara a
ler alguns capítulos e sublinhou que as mensagens de Medjugorje estão em estreita relação
com as de Fátima. "Olha, Medjugorje é uma continuação, uma extensão de Fátima. Nossa
Senhora está aparecendo em países comunistas, principalmente por causa dos problemas
que se originam na Rússia ", disse o Papa, que já tomara isso como uma missão de seu
pontificado. É por isso que eu entendi imediatamente a conexão».
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4º - O demónio
O maior de todos os Adversários de Medjugorje, é sem dúvida o demónio, Satanás. É ele que
está por de trás da descrença e de todos os ataques feitos a Medjugorje. É ele que instila a
fúria contra as Aparições de Nossa Senhora, particularmente as de Medjugorje.

 Os Apoiantes
Os Apoiantes de Medjugorje estão em todo o lado, desde a mais alta hierarquia da Igreja até
ao mais pequeno e humilde dos fiéis. Só para enumerar alguns, temos:
- O Papa João Paulo II, ciente da sua posição de chefe da Igreja, sempre que interrogado
sobre Medjugorje, nunca escondeu a sua simpatia e discernimento positivo. Perguntado um
dia se gostaria de se deslocar a Medjugorje, respondeu: «Vou lá todas as noites… em
espírito».
- O Papa Bento XVI nunca disse nada contra Medjugorje, antes pelo contrário, sempre
demonstrou a sua condescendência e simpatia, supervisionando tudo o que de bom o
Vaticano tem feito com relação a Medjugorje, sempre numa linha de protecção cautelosa e
austera, como é seu apanágio.
- O Cardeal Tarcísio Bertone, Secretário da Congregação para a Doutrina da Fé,
discordando da posição do bispo de Mostar, quando ele escreveu uma carta pessoal a
declarar a sua posição de que nada de sobrenatural estava acontecendo em Medjugorje, e a
fim de não levar os fiéis a acreditar que aquela declaração era uma posição oficial da Igreja,
escreveu numa carta dirigida ao bispo de Saint-Denis de la Réunion, o seguinte:
«O que o Bispo Peric disse em sua carta ... é, e continua sendo, só a sua opinião
pessoal."
- O Bispo Pavel Mária Hnilica foi um dos grandes defensores e apóstolos de Medjugorje.
Numa entrevista concedida a Marie Czernin para a revista católica PUR e que foi publicada
em Dezembro de 2004, ela perguntou-lhe:
- É possível que muitas coisas que acontecem em Medjugorje possam ser inventadas?
- Bispo Hnilica respondeu: «Alguns anos atrás, houve uma reunião da Juventude em
Marienfried, e eu fui convidado. Durante o encontro, um jornalista me perguntou: "Bispo, você
não acredita que tudo o que está acontecendo em Medjugorje vem do diabo (Satanás)? Eu
respondi: "Eu sou um jesuíta. Santo Inácio ensinou-nos a discernir os espíritos, mas ele
também nos ensinou que cada evento pode provir de três diferentes fontes:. Humana, Divina
ou diabólica". No fim, o jornalista concordou comigo, de que o que está acontecendo em
Medjugorje não pode ser explicado a partir de um ponto de vista meramente humano - o facto
de, todos os anos, milhares jovens normalíssimos serem atraídos, fazendo filas, com o fim de
se reconciliarem com Deus. Medjugorje, já foi chamado "O confessionário do mundo", porque,
como fenómeno, nem Lourdes nem Fátima, conseguiram fazer com que tantas multidões de
pessoas fossem confessar-se. O que acontece durante uma confissão? O padre resgata o
pecador do demónio. Então eu respondi ao jornalista: "Claro, satanás é capaz de muitas
coisas, mas ele não é capaz de uma coisa: É possível que Satanás estimule as pessoas a
irem para a confissão, a fim de serem resgatadas precisamente dele”? Os jornalistas riram,
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entendendo o que eu queria dizer. Portanto, a única causa explicativa permanece em
Deus. Mais tarde, eu contei esta conversa ao Santo Padre. (…) O Papa, por sua vez,
reconheceu muito tempo antes, que os eventos sobrenaturais estão realmente funcionando
em Medjugorje. Através de várias fontes, o Papa chegou à convicção de que Deus pode ser
experimentado neste lugar. (…) E o Papa ainda acrescentou: "O mundo de hoje perdeu o
sentido do sobrenatural, por outras palavras, o sentido de Deus. Mas muitas pessoas
redescobriram este sentimento em Medjugorje, através da oração, do jejum e dos
sacramentos ".
- O Padre René Laurentin, que já esteve várias vezes em Medjugorje, numa entrevista dada
a frei Dario Dodig, em Maio de 2003, disse:
«O que me prende é a mensagem fundamental, porque é ela que dá a resposta que
pode salvar o mundo de hoje, se tentarmos olhar e ver com os olhos de Deus ( ... ) As
mensagens repetem aos nossos ouvidos surdos o que esquecemos, ou o que não queremos, ou o que já não somos capazes de ouvir... rezar, ter uma fé forte em Deus, jejuar
e ler o Evangelho. Toda a Igreja concorda com isso. Esta é a mensagem fundamental
das Aparições».
- Centenas de Bispos e milhares de sacerdotes que já foram a Medjugorje, e que lá
sentiram a presença Materna da Rainha da Paz.
- Os 50.000.000 de peregrinos que já por lá passaram, e que viram reforçada a sua Fé.

é
As 8 Grandes Aparições de Nossa Senhora è
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
Aparição
Aparição Aparição
Aparição
Aparição
Aparição
Aparição Aparição
Guadalupe Rue du La Salette Lourdes
Fátima
Garabandal Zeitoun Medjugorje
Bac

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.htm

 MENSAGENS DOS DIAS 2 e 25 è
Ver na Página das Mensagens de Medjugorje
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 Tópicos para Avaliação de

Videntes Verdadeiros e
falsos videntes é
BÊNÇÃO ESPECIAL

è =

É importante a leitura deste Editorial de 13 de Abril de 2008 è

 EDITORIAL
Editorial de 13 de Abril de 2008 =

 OS APÓSTOLOS DOS ÚLTIMOS TEMPOS 
E

 OS FALSOS PROFETAS 
O Porquê
Cansei-me nos últimos anos de ver o desânimo de muitos, por causa
das profecias não cumpridas, das catástrofes anunciadas mas que nunca
tiveram lugar, das promessas falhadas, das desculpas esfarrapadas para os
adiamentos incessantes. Tudo isto tem levado ao cansaço de quantos têm
acreditado nas mensagens que circulam de uma forma selvagem na net.

Os Apóstolos dos Últimos Tempos
Foi S. Luís de Monfort que falou pela primeira vez nos Apóstolos dos Últimos
Tempos, por volta de 1700, quando escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à
Santíssima Virgem. No nº 56 pergunta: ”Mas quem serão esses servos, escravos
e filhos de Maria?”, e responde no nº 58: “Serão verdadeiros Apóstolos dos
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Últimos Tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para
operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos ao inimigo; …”
Mais tarde, em La Salette, Nossa Senhora volta a falar destes Apóstolos dos
Últimos Tempos:
“… finalmente chamo os Apóstolos dos Últimos Tempos, aos fiéis discípulos
de Jesus Cristo que têm vivido no desprezo do mundo e de si próprios, 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 no
desconhecimento do mundo. Já é hora de que saiam e venham iluminar a
Terra.”
Depois, nas Mensagens ao Padre Gobbi em 8 de Dezembro de 1989, Nossa
Senhora volta a falar deles:
“Então as estrelas em torno da Minha cabeça indicam aqueles que se
consagram ao meu Coração Imaculado, fazem parte do Meu Exército
Vitorioso, deixam-se guiar por Mim para combater esta batalha e para no final
obter a nossa maior vitória. Desta forma, todos os Meus predilectos e os
filhos consagrados ao Meu Coração Imaculado, chamados a serem hoje
os Apóstolos dos Últimos Tempos, são as estrelas mais luminosas da Minha
Coroa Real.”
Foi para derrubar estes Apóstolos dos Últimos Tempos que o inferno criou os
falsos profetas e as falsas aparições. O demónio, através de falsas
mensagens veiculadas pelos falsos videntes, tem como único objectivo o de
derrubar os Apóstolos dos Últimos Tempos. Serão estes os únicos que
prestarão atenção às Revelações Privadas, e por isso, serão os grandes alvos a
atingir. A sua grande Fé, levá-los-ão a acreditarem em muitas revelações
sobrenaturais, e por isso, muitas vezes, para além de lerem e acreditarem nas
verdadeiras, serão também induzidos em erro pelas provenientes do inferno,
através de falsos videntes. Pequenas faixas de leitores, das mensagens
sobrenaturais, não acreditarão nem nas verdadeiras nem nas falsas, e só se
servirão dos falhanços das falsas, para reforçarem a sua incredulidade nas
verdadeiras. A grande maioria da população mundial, não lerá nem tomará
conhecimento nem das verdadeiras nem das falsas, por isso, não serão atingidos.
Vemos portanto que os principais atingidos, serão os mais empenhados na
evangelização e na proclamação dos Novos Céus e Nova Terra, ou seja,
os Apóstolos dos Últimos Tempos.
A enorme eficácia de transmissão da informação nos tempos que vivemos, faz com
que uma palavra proferida num ponto do globo, possa no dia seguinte já estar
divulgada por toda a Terra. Assim, Nossa Senhora, a Grande Enviada por Deus à
Humanidade nestes Últimos Tempos, pode falar num remoto local da Terra,
para as Suas Palavras terem chegado imediatamente a todos os Seus Filhos,
no dia seguinte e em toda a Terra. Ela não precisa de aparecer em muitos
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lugares, para se fazer ouvir. Foi assim no passado, em que não havia Internet, e é
assim com muito mais razão no presente. Por isso, as únicas Mensagens
Verdadeiras do Céu hoje em dia, provêm de Medugorje, de uma forma fixa, e
do Juan António Gil, de uma forma peregrina. Estas Mensagens são suficientes
para cobrir a Terra inteira, ambas com Missões muito específicas e
complementares. Todas as restantes mensagens actualmente activas, são
falsas.
Ficou bem claro no Apocalipse, de que a Grande Enviada por Deus para os
Últimos Tempos, foi a Virgem Maria, A Mulher revestida de Sol. Sendo Ela a
Medianeira de todas as Graças, não precisa de mais ninguém para completar a
Sua Missão. Jesus, teve a Sua Grande Missão 2000 anos atrás, e voltará a ter na
Sua Vinda Gloriosa. Entretanto, deixa a caminho aberto e exclusivo à Sua Mãe
Santíssima, não se intrometendo naquilo que Deus Pai destinou à Santíssima
Virgem. Por isso, Ele nos deixou o aviso evangélico, de que não acreditássemos
quando nos dissessem que era Ele que estava aqui ou acolá a nos falar:
Mateus 24,23-26
23

Então se alguém vos disser: Eis, aqui está o Cristo! Ou: Ei-lo acolá! Não
creiais.
24

Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a
ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos.
25

Eis que estais prevenidos.

26

Se, pois, vos disserem: Vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou: Lá está
ele em casa, não o creiais.
Jesus, o Verbo de Deus incarnado, sabia muito bem que o seu inimigo havia de
forjar no inferno muitos falsos videntes, falsos profetas, para enganar até os eleitos.
Foi assim que surgiram as falsas mensagens nos Últimos Tempos, por um lado
servindo-se da credulidade dos eleitos, e por outro lado, desafiando o Verbo de
Deus Incarnado.
No entanto, já em tempo de Aparições de Nossa Senhora, a partir do século XIX,
houve revelações de Jesus, mas que foram feitas através da Igreja, em sua
completa submissão e obediência, seguindo os seus instrumentos e canais
próprios, e com um modo operandis, que as diferenciaram, em absoluto,
daproliferação anárquica das actuais mensagens na net, consumada pelos
falsos videntes.
Também eu fui enganado durante muitos anos por algumas falsas mensagens,
nomeadamente as grandes, que nasceram nas décadas de 80 e 90 do século
passado, e ainda perduram nos dias actuais. Foi ainda durante o tempo deste
engano, em 1998, que escrevi o GPS, o Guia Prático da Salvação para o Fim
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dos Tempos, no qual incluí várias passagens de falsos profetas, que na altura
ainda acreditava serem verdadeiros. Mea culpa, mea culpa, pois que se eu tivesse
seguido à risca o pedido que a Virgem Maria me fez através do Juan Antonio,
- “Diz ao João que quero que ele escreva um livro sobre as Minhas
Mensagens”, eu não teria extravasado aquele desejo, incluindo mensagens de
outras fontes, nomeadamente da Vassula e da JNSR. Estou arrependido de o ter
feito, mas na altura fi-lo ainda sem ter consciência de não estar a fazer o que me
fora pedido. Penso que a inclusão daqueles textos específicos, no GPS, não
tenham sido perniciosos para o bem das almas, porque mesmo em mensagens
falsas, podem-se encontrar elementos positivos, que são exactamente o que
engoda e serve de atractivo e disfarce, para fazer passar os erros e o
veneno. Mesmo aqui na Amen, ainda persistem muitos textos que agora
considero serem de falsos videntes, e que vou continuar a manter, já que
fazem parte do história destes últimos tempos e da falsa profecia, dos quais
podemos tirar alguns ensinamentos, se analisados e meditados
convenientemente. Inclusivamente, há profecias contidas em falsas mensagens
que se cumprem, pois o emissor dessas profecias é o mesmo que as vai provocar,
ou seja, o demónio. Por isso, Jesus já nos advertiu através dos Evangelhos,
que a veracidade das profecias não deve ser a pedra de toque para avaliação
da sua proveniência, mas sim, os seus frutos.
Nas mensagens de falsos videntes, há sempre 2 conteúdos distintos o verdadeiro e o falso, sendo o primeiro, o que serve de engodo para o segundo.
Não há falsas mensagens sem a pregação de sãos princípios doutrinários e sem o
convite à conversão e à oração. Se assim não fosse, seria logo detectada a sua
falsidade, e por conseguinte falharia os seus alvos. O princípio em que se
baseiam, é o do anzol, que vai sempre escondido dentro do isco. Apesar do
sinistro desta situação, quero frisar que podemos até aprender sobre certos
assuntos, com falsos videntes, à semelhança do que se passa em determinados
exorcismos, em que o demónio é instado pela Santíssima Trindade a falar a
verdade. Pode também no entanto ter acontecido com alguns videntes, que no
início das suas mensagens, o seu conteúdo fosse bom, mas a partir de
determinada altura no tempo, por eles se terem deixado corromper, por orgulho ou
qualquer outra razão, terem começado a veicular erros e veneno, ou seja, terem
começado inspirados pelo Espírito Santo, e terem acabado apanhados pelo
demónio. Mas também pode ter sido sempre o demónio, que optou, nalguns casos,
por dar, no início, só boa doutrina, para mais tarde e numa fase mais avançada, dar
a machadada fatal. Por isso, nunca saberemos com segurança qual das diferentes
estratégias o demónio adoptou, ou ainda, se foi a queda de um vidente
verdadeiro…
O primeiro destes grandes falsos profetas, foi sem dúvida a Vassula. Um
autêntico lobo com pele de cordeiro. Criada à imagem de seu pai espiritual,
Lúcifer, que é sagaz e afoito, ele não se coibiu de ir buscar uma personagem bem
diferente daquelas que Nossa Senhora escolhera no passado para seus portavozes. Enquanto Nossa Senhora sempre escolheu criancinhas inocentes, os
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pastorinhos de La Salette, a pastorinha de Lourdes, os pastorinhos de Fátima, as
pastorinhas de Garabandal, os jovens inocentes de Medugorje, Lúcifer,
despudoradamente escolhe uma mulher feita, modelo de profissão (uma das
actividade preferidas pelo inferno), divorciada e nem sequer católica. E para
maior exibicionismo, esta mulher é porta-voz de “Jesus”, o mesmo que nos advertiu
para que não acreditássemos se nos dissessem que era Ele que nos falava. Mas
apesar destas advertências, eis que nós, cheios de Fé e desejosos de ouvir
mensagens do além e sedentos de sensacionalismo, fomos atrás das suas
palavras bonitas e cheias de açúcar, e em muitos aspectos, com a pregação de
princípios bons e verdadeiros, bem como convites à conversão, à oração e
intimidade com Deus. Foi no meio deste mar de engodo, que a Vassula instilava o
veneno de satanás, pois que ele bem sabe que não é com vinagre que se
apanham moscas, mas sim com mel... Ela pregava o ecumenismo, mas na
realidade um dos seus principais objectivos era a desunião e a divisão dentro do
seio da Igreja, pois não sendo aprovadas as suas mensagens, aqueles que
acreditavam nelas, seriam levados a se revoltar contra as cúpulas do Vaticano.
Foi por a Vassula ser falsa, que a Santa Amada Igreja Católica nunca deu
nenhum apoio à Vassula. Foi por isso que ela se defendeu aguerridamente
quanto à veracidade das suas mensagens, bem ao contrário de muitos santos e
santas da igreja, que se calaram humildemente, vergando-se sob a virtude da
obediência à Igreja, nos períodos em que a Igreja parecia não aceitar as suas
Revelações. De facto o Espírito em ambos os casos não era o mesmo, e por
isso, nos Santos, o fruto era a obediência humildemente aceite, e na Vassula,
foi o combate aberto contra a Congregação da Doutrina da Fé.
Mas bem cedo, ela foi desmascarada pelo Padre Gobbi. Em Fátima, por volta de
1998, numa reunião de responsáveis pelo MSM em Portugal, ele afirmou: “A
Vassula é o instrumento mais sofisticado que o anti-cristo tem para destruir o
Movimento Sacerdotal Mariano.” Foi nesta mesma altura que o Padre Gobbi
proibiu o Padre Milheiro de publicar Mensagens do seu livro na revista Boa Nova,
porque era lá que eram divulgadas também as mensagens da Vassula.
Apesar desta advertência, a Vassula continuou sendo a “estrela dos profetas”. Ao
fim de muitas falsas profecias e de muito veneno destilado e de divisão provocada
no seio da Igreja, ela acabará completamente desmascarada.
Outro grande embuste do inferno, foi o arquitectado em Dozulé, com a Madeleine
Aumont. Aquela, também tinha como principal objectivo o da divisão dentro da
Igreja e o de mudar o rumo da conversão do mundo através da conversão de
coração, para uma construção faraónica de uma cruz gigante de 738 metrosde
altura. Através de convincentes mensagens em latim, dadas supostamente por
Deus, ela pregou que a cruz de Dozulé salvaria o mundo. Esta tremenda mentira,
mas convincente quanto à forma como divulgada, também não mereceu, graças a
Deus, nenhuma atenção por parte da Igreja.
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Como falhou redondamente o disparate da cruz gigante de Dozulé, o inferno volta
despudoradamente ao ataque, com outra mulher, nascida no norte de
África, Fernanda Navarro, que recebe mensagens de Jesus, de outros santos e
mortos da sua família. Repare-se que o instrumento escolhido pelo inferno, uma
vez mais, não obedece aos critérios de Nossa Senhora. Em vez de crianças
humildes, é seleccionada uma mulher vivida, e de que uma amiga de escola dela,
me confidenciou em Fátima, pelo que conhecia dela, nunca poderia ser escolhida
para mensageira do Céu. Vem esta Fernanda Navarro agora pregar, que não é
preciso uma cruz gigante, mas bastam muitas cruzes pequenas de 7,38m de altura.
Depois, um padre, que aderiu a esta comédia, inventou cruzes mais pequenas,
familiares, de 73,8cm, e depois umas ainda mais pequenas para usarmos ao
pescoço. As maiores barbaridades foram pregadas por esta falsa vidente, que se
auto-denominou JNSR (Je Ne Suis Rien). Inventou dogmas, fez catadupas de
profecias falhadas. Prometeu o fim das mensagens para uma ocasião, mas que
não se cumpriu. Disfarçou-se e amigou-se com outros profetas e aparições, tudo na
tentativa de ganhar credulidade. Exaltou-se. Inventou orações. Usou métodos de
bruxas e de espiritismo. De tanto mentir tão descaradamente, foi ganhando o seu
sustento e a sua sobrevivência de profeta. Também a Igreja não lhe deu qualquer
credulidade.
A nenhuma destas mensageiras do inferno, nem o Papa João Paulo II nem o
Papa Bento XVI, deram qualquer credulidade ou atenção. Ao contrário do que
fizeram com relação a Medugorje. Nós, sendo parte integrante da Igreja,
devemos ter isto em consideração. A Igreja manda em nós, como uma Mãe manda
nos seus filhos. Neste capítulo devemos ser dóceis à Igreja e saber ler os
ténues sinais que ela serenamente emana.
Em Novembro de 2005 o Juan António, quando íamos conversando no meu carro a
caminho do Morelinho, profetizou-me extemporaneamente o seguinte:
“Até o ano 2007, todos os falsos videntes desaparecerão da face da
Terra ou serão desmascarados”
Acontece que isto me foi dito particularmente, se bem que eu o tenha colocado aqui
na Amen, a seguir ao texto da Mensagem de 9 de Novembro de 2005.Em finais de
2007 já se tinham sedimentado no meu espírito, fortes convicções da
falsidade da maioria esmagadora dos falsos videntes que vomitam diariamente
o seu veneno na net. Agora, venho trazer a público estas minhas mais profundas
convicções. Se porventura eu tomar consciência de que errei, de imediato reporei
aquilo em que tiver errado. Até lá, prosseguirei nesta senda, pois como disse Bento
XVI, Anunciar o Evangelho, também implicaDenunciar a mentira.

A estratégia dos falsos videntes
O que as falsas mensagens visam, é criar o cansaço em quem as lê, e o de
levar à descrença das Revelações Privadas. Conseguem este objectivo, através
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de fazerem crer que estão iminentes certos acontecimentos importantes, mas que
na realidade nunca mais se verificam. Criando uma expectativa de algo que nunca
mais se concretiza, geram um estado de ansiedade, que culmina com
a desistência, mesmo por parte daqueles que são mais crentes e mais
perseverantes. Esta inteligente estratégia de satanás, tem levado muitos ao
abandono da crença nas Revelações Privadas, incluindo das verdadeiras, e mesmo
ao abrandamento de uma vida de oração e assiduidade sacramental. Visam
também dar falsos ensinamentos, desviando-nos a atenção da Verdadeira Doutrina
de Jesus Cristo, para falsas devoções e falsas crenças. Fazem também o recurso a
autênticos fetiches.
Temos de ter uma firme consciência de que a nossa Salvação está na nossa Fé e
no cumprimento dos Mandamentos da Lei de Deus e da Santa Igreja, e não na
utilização das cruzes luminosas, ou em quaisquer outros objectos, benzidos ou não.
Também, o nosso refúgio é o Imaculado Coração de Maria, e não os falsos
refúgios físicos pregados pelos falsos videntes, e construídos pelos tolos. Não se
apoquentem pois os que não têm uma Cruz Luminosa da JNSR á sua porta, pois
que a nossa protecção virá através dos nosso Anjos da Guarda. Não pensem
também que quem se arrepender aos pés da Cruz Luminosa, verá os seus pecados
perdoados, pois isso é uma grande mentira. Só lhe serão perdoados no
confessionário. Não pensem que Jesus está presente nas Cruzes Luminosas, pois
isso é mais uma das muitas e mirabolantes mentiras da JNSR. Jesus só está
verdadeiramente presente na Eucaristia. É por estas, e muitas outras mentiras
descaradas, que a Igreja nunca deu credibilidade alguma aos escritos da
JNSR.
O actual moto forte das falsas mensagens é de que o Aviso de Garabandal deve
ser muito em breve. Pessoalmente, por diversas razões fundamentadas em
evidências ligadas a Revelações Privadas autênticas, estou convencido de que o
Aviso não ocorrerá nunca antes de um período compreendido entre 2015
a 2017.

Linhas de Acção
Por isso, abandonemos a expectativa em que muitos têm vivido, e isso sim,
incrementarmos a nossa santificação através de uma vida de oração, através de
uma serena vivência sacramental e de redobrada adoração de Jesus
Eucarístico.
Temos pois de parar com esta verdadeira sangria que se vem verificando nos
últimos tempos, desmascarando corajosamente os falsos videntes e as falsas
mensagens.
Com este objectivo, e não querendo perder muito tempo com o desmascaramento
minucioso dos falsos profetas, reformulei a Página da Amen sobre
 Mensagens de Jesus e da Virgem Maria ]
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Se abandonarmos uma credulidade cega e complacente, criada pela facilidade
com que a net difunde uma variedade infernal de textos, veremos claramente
que os conteúdos das falsas mensagens de falsos videntes, são
absolutamente diferentes daquelas verdadeiras que já foram aprovados pela
Igrejae das que, ainda o não tendo sido porque os videntes ainda estão vivos,
mereceram
o
seu
apoio
inequívoco.
Tais
são
os
casos
de Garabandal,Medugorje, o Juan Antonio Gil, o José Luís Matheus e outros.
Neste Editorial evidenciei os casos mais notórios da falsidade de alguns
profetas do inferno, mas muitos outros já foram por mim catalogados como
falsos, através da leitura que venho fazendo das suas mensagens nos últimos
anos, e em que sobre cada um deles fui compilando trechos e maus frutos, ambos
esclarecedores, que inequivocamente atestam da sua falsidade. A seu
tempo disponibilizarei estas passagens, com Links na Lista de Falsos Videntes.
 Lista de Falsos videntes è
 Tópicos
videntes è

para

Avaliação

ListadeFalsosVidentes.htm

de

Videntes

Verdadeiros

e

falsos

TopicosparaAvaliacaodevidentesverdadeirosefalsos.htm

Post Scriptum do Editorial - Na separação entre os Verdadeiros e os falsos
videntes, existem dois grandes critérios - o discernimento puro, e a razão. O
primeiro critério, o discernimento, é dom e oferenda de Deus, elevados ao seu
mais alto nível. Mas o segundo critério, a razão, também é dom de Deus, mas a
um nível menos elevado. Ambos, como fides e ratio, andam juntos, e são
orientadores do livre arbítrio, pois ambos procedem de Deus, se ambos forem
colocados ao serviço dEle. Todo o discernimento é razoável, ou seja, anda de
mãos dadas com a razão. Na razão também se encontra discernimento, pois
procede da inteligência, que é dom de Deus.
Assim, podemos constatar no universo dos videntes, dois grandes grupos Os Verdadeiros e os Falsos. Para destrinçar uns dos outros, podemos utilizar
oPrincípio dos Argumentos de Avaliação. Com a escolha de Argumentos válidos
de Avaliação, e partindo da análise de videntes incontestavelmente Verdadeiros, ou
seja, os que já foram aprovados pela Igreja Católica, conseguimos criar um grupo
sólido e inabalável de Verdadeiros Videntes. A este grupo, podemos juntar muitos
outros, que ainda não tendo sido aprovados pela Igreja, ou porque as
manifestações sobrenaturais ainda não acabaram, ou porque ainda estão vivos, ou
alguma outra razão, podem ser associados e classificados como Verdadeiros,
porque apresentam total semelhança de Argumentos, quando equiparados aos já
Aprovados pela Igreja Católica. Constatamos de semelhante maneira, que existem
muitos outros videntes que apresentam Argumentos de Avaliação muito diferentes
aos daqueles Verdadeiros. Estes, são os falsos videntes, que passam a constituir o
segundo Grupo, o Grupo dos Falsos videntes.
Dentro do Grupo dos Verdadeiros videntes, todos têm argumentos semelhantes
e todos se parecem uns com os outros. Dentro do Grupo dos falsos videntes,
todos têm argumentos semelhantes e todos se parecem uns com os outros. Mas
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quando comparamos individualmente qualquer vidente com os videntes do
outro Grupo, em nada se assemelham. Estes factos levam-nos a constatar a
solidez e a razoabilidade da separação que estabelecemos entre Verdadeiros e
falsos videntes, usando o Princípio dos Argumentos de Avaliação. Pelo facto de
haver diversidade de Argumentos dentro de cada Grupo, podemos ser levados à
Criação de novos Argumento que apurem a determinação de veracidade ou de
falsidade. Quando nos aparece um novo vidente, comparando os seus Argumentos,
facilmente podemos determinar a que Grupo pertencem.
Na definição dos Argumentos de Avaliação, temos de contar com a ajuda de
Deus, através da Oração.
Mas quem tem a última e decisiva Palavra sobre este assunto tão delicado,
é Santa Amada Igreja Católica. A esta Decisiva Palavra da Igreja, temos que nos
submeter totalmente! Aqui, deixam de haver dúvidas ou discussões. O que a Igreja
define, está definido, e ponto final. (Fim do Post Scriptum)
Por todos estarei rezando em Fátima.
Pedi também ao meu Anjo da Guarda que desse a Bênção Especial de Nossa
Senhora a quem lesse esta página.
A todos abraço com amizade fraterna, desejoso de nos podermos encontrar cara a
cara, num futuro muito próximo.
Uma vez mais, todas as Bênçãos e Graças do Céu.
João Bianchi + + +
http://www.amen-etm.org/Editorialde13deAbrilde2008.htm
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INTRODUÇÃO
Todos os videntes não Católicos são diabólicos.
Os principais Tópicos de Avaliação de videntes católicos, são os que Jesus nos deixou
escritos sobre os falsos profetas, no Evangelho de São Mateus:
São Mateus 7,20
20

Pelos frutos os conhecereis.

Mateus 24,23-26
23

Então se alguém vos disser: Eis, aqui está o Cristo! Ou: Ei-lo acolá! Não creiais.

24

Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de
seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos.
25

Eis que estais prevenidos.

26

Se, pois, vos disserem: Vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou: Lá está ele em casa,
não o creiais.
Existem sinais evidentes, alguns dos quais são os que se seguem.

OS SINAIS DE ALERTA DE UM FALSO VIDENTE
Estes Sinais de Alerta são os “Argumentos de Avaliação”

1) Afirma receber mensagens de “Jesus”, de “Deus Pai”, de “Anjos e Santos” e de
outras almas
(Hoje em dia só a Virgem Maria foi mandada à Terra como Mensageira de Deus.
Existem raras excepções dentro de uma estrita obediência à Igreja e com procedimentos
excepcionais)
2) Tem mensagens muito longas e fala sobre temas da actualidade noticiosa
(O Céu não é comentarista de serviço como os noticiários televisivos)
3) Assusta as pessoas com profecias catastróficas constantes
(O Céu não quer assustar as pessoas, mas sim que se convertam por amor)
4) Faz profecias sobre acontecimentos que advirão em breve, mas que depois
nunca se concretizam
(O Céu é manso e sereno nas suas advertências)
5) Justifica-se de profecias feitas, mas não cumpridas
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(O Céu é fiel e cumpridor das suas promessas, e não anda a prometer e a anunciar falsidades)

Profetiza datas para acontecimentos que não se vêm a verificar
(O Céu nunca define datas precisas)

6) Inventa muitas novas orações, devoções e até novos dogmas
(Tem por objectivo desviar a atenção das verdadeiras orações poderosas já conhecidas,
e de criar a divisão no seio do rebanho de Jesus Cristo)
7) Quando recebe as mensagens fica com uma voz alterada e tem atitudes
estranhas
(Estes fenómenos passam-se nas sessões de espiritismo em que se dão as chamadas
incorporações e outros fenómenos de índole diabólica)
8) O vidente nunca é exaltado publicamente, nem ameaça quem não acreditar nas
suas mensagens
(Deus não quer que o vidente se ensoberbeça e deixa sempre a dúvida pairar, para que a
Fé possa vencer)
9) Os videntes e outros instrumentos recebem as suas Missões, através de diálogos
não tornados públicos
(Deus não exalta uns em detrimento de outros)
10) A pessoa não tem paz, teve uma vida pecaminosa e provêm de meios sociais
duvidosos
(Deus se revela sempre a católicos simples e humildes, que não tenham tido vidas
escandalosas)
11) Vive inquieto, deixando-se enredar por seguidores fanáticos
(Os fanáticos, que “endeusam” os videntes, muito facilmente moldam-no ao seu gosto)
12) Não leva a sua vida em função de Deus, mas apenas voltado para si próprio
(Quem recebe uma missão do céu vive serenamente a sua vida)
13) Vive em função de si e de suas supostas visões
(Ele deve não fechar-se sobre si, mas abrir-se para Deus e para os outros)
14) Tem grande necessidade de que as suas mensagens sejam reconhecidas como
verdadeiras
(O verdadeiro vidente vive serenamente o seu dom, com consciência de ser um mero
instrumento, e de que quem tem de abrir caminho, é Deus, e não ele)
15) Tem necessidade de tornar tudo imediatamente conhecido pelos outros
(Mal recebe uma “mensagem” quer torná-la imediatamente conhecida)
16) Tem um interesse obsessivo em angariar seguidores; busca ter lucro com seus
escritos
(O céu não se faz mercadoria, nem a fé é fonte de lucro ou moeda de troca)
17) Tem necessidade de auto-promoção e de ser adulado pelos outros
(Deus jamais se faz presente num orgulhoso)
18) Descura a Oração, os Sacramentos, a Penitência e a Caridade
(Quem recebe mensagens e visões verdadeiras, converte-se profundamente)
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19) Não segue a orientação da Igreja Católica e chega a pregar rebeldia contra
algumas normas eclesiásticas
(Jesus criou uma Igreja Una – Jesus se fez obediente até a morte – A igreja não pode ser
dividida)
20) Lamenta-se das perseguições que sofre, chora facilmente e murmura sobre os
outros
(Lamentar-se das perseguições é indicativo seguro de falta de apoio espiritual do Céu)
21) Às vezes fecha-se num grande mutismo, e é pouco comunicativo
(Esta é uma das indicações mais seguras de que é satanás quem está por detrás dele)
22) Torna-se às vezes uma pessoa excêntrica e obsessiva; usa e manda usar roupas
diferentes
(Todo aquele que é preparado pelo céu, é simples, é humilde, é claro, é objectivo e é
normal)
23) Arma-se em o maior, o santo, o único sempre certo
(Quem quiser ser o maior, seja o menor, disse Jesus. Julgar-se santo é ser orgulhoso e
filho do diabo)
24) Tem necessidade de conhecer as mensagens de outros videntes e de contactar
com eles
(Se o céu lhe revela tudo, porque saber o que outros dizem?)
25) Manda ou recebe mensagens de outros videntes, que ficam “endossando-se”
mutuamente
(O céu não manda recados para um vidente através de outro)
26) Denuncia outros videntes
(Se for para repreender um vidente, o Céu o faz directamente em segredo e em silêncio)
27) Não têm director espiritual nomeado pelo seu Bispo
(O vidente verdadeiro sempre comunica ao seu Bispo as ocorrências e a ele se submete,
aceitando a direcção espiritual que ele lhe impuser)
28) Critica abertamente os padres ou outros membros da hierarquia da Igreja que
não creiam nele
(Prova de falta de unidade – quem divide serve o demónio)
29) Isola-se sempre para “receber” suas mensagens, e não as recebe em público
(Quem precisa se ocultar para receber mensagens provavelmente as está tirando da sua
cabeça)
30) Não consegue falar a linguagem do Céu; faz previsões falsas e comete erros até
mesmo grosseiros
(O Céu tem a linguagem do Espírito Santo, sem erros nem falsidades)
31) Promove grandes reuniões ou congressos de videntes que só servem para
satisfazer curiosos
(Deus não quer auto-promoção - quer oração)
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32) Cria esquemas de divulgação, com envolvimento de muito dinheiro e cria um
aparato financeiro ao seu redor, visando o lucro
(Quem se liga ao dinheiro, desliga-se do Céu)
33) Normalmente já é adulto feito quando começa a receber “mensagens” e não é
inocente e humilde como as crianças escolhidas pela VigemMaria nas Aparições já
aprovadas pela Igreja.

(O demónio não está autorizado pelo Céu a usar os mesmos critérios de escolha da
Virgem Maria)

34) Os crentes de falsas mensagens normalmente são agressivos quando as
defendem perante pessoas que não acreditam na sua veracidade.
(O demónio instila agressividade nos seus seguidores, ao contrário da mansidão dos
crentes nas Mensagens da Virgem Maria)
35) Muitas vezes nas falsas aparições, o demónio insere fenómenos fantásticos, na
tentativa de mais facilmente enganar as pessoas.
(O demónio é manhoso e pretende enganar as pessoas e convencê-las, mais facilmente,
de que quem fala é do Céu. Tenta forçar a Fé das pessoas)

AS CARACTERÍSTICAS DE UM VIDENTE
VERDADEIRO
Estas Características são os “Argumentos de Avaliação”

a) Não fala muito, tem uma vida pacífica e modesta, e está sempre aberto aos outros
(O silêncio, a humildade, a paz e a caridade são atributos divinos)
b) Frequenta assiduamente os sacramentos da confissão, da Eucaristia e reza todos
os dias o Rosário
(A Sagrada Eucaristia deve ser o centro da vida e o alimento de todo o profeta
autêntico)
c) É adorador de Jesus Eucarístico
(Quem não faz Adoração do Santíssimo sucumbirá ao demónio)
d) Procura os sacrifícios e os jejuns
(Jesus sofreu calado e morreu na Cruz sem reclamar – O discípulo não é maior que o
mestre)
e) Aceita penitências pelos outros e mortifica-se pela conversão dos pecadores e pela
Paz no mundo
(A salvação das almas deve ser a prioridade da vida de todos os católicos)
f) Suporta sem reclamar as humilhações e os ataques sofridos
(Quem não suporta as provações em silêncio, não tem a Graça Divina)
g) Busca sempre ser o mais pequeno, o mais simples e o servo de todos
(O verdadeiro vidente assemelha-se a Nossa Senhora, que se fez A menor de todas)
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h) Reconhece-se pecador e nunca se faz passar por santo
(Todos somos pecadores e devemos buscar a santidade, mas nunca nos devemos achar
santos)
i) Reconhece-se indigno e pequeno diante do Carisma que recebeu
(O verdadeiro vidente sempre se acha pequeno em relação ao Dom que recebe)
j) Procura ocultar dos outros as Graças que recebe e não busca tornar-se conhecido
e admirado
(É sinal de recato e de humildade, que são provas da presença Divina)
k) Tem sempre orientação espiritual de um sacerdote nomeado pelo Bispo, e é-lhe
obediente
(Quem não tem orientação espiritual segura e contínua, não é vidente do Céu)
l) Sujeita-se sempre às normas, directivas e decisões da Igreja e jamais vai contra
ela
(Quem é rebelde à Igreja, ou prega contra normas ou fórmulas eclesiásticas, não vem
de Deus)
m) Confia apenas em Deus e não em si próprio
(Quem é auto confiante, não confia em Deus)
n) Tem um amor filial e uma grande devoção a Nossa Senhora
(Nossa Senhora é a melhor professora e a Profetisa destes Últimos Tempos)
o) Nunca se gloria de seu Dom ou de sua obra perante os outros
(O orgulho é fruto do demónio)
p) Obedece fielmente às determinações do Céu e não segue a própria cabeça
(O Céu dá a orientação necessária àqueles que se fazem obedientes)
q) Recebe as mensagens em público, nos momentos de oração e não se oculta para
isso
(O Espírito Santo se revela onde e quando quer)
r) Não se deixa pressionar pelos que vivem à cata de “mensagens”
(Suas mensagens são dadas serenamente sem se cingirem aos interesses daqueles que
rodeiam o vidente)
s) Não tem preocupação obsessiva em saber o que outros videntes dizem, ou fazem
(O Céu providencia-lhe o necessário, e por isso não sente necessidade de saber o que se
passa com outros videntes)
t) Transmite paz e segurança em suas atitudes e seus ensinamentos
(Quem vive no Espírito Santo é seguro e transmite a paz)
u) Não tem preocupação com a divulgação das mensagens nem se envolve com
questões de dinheiro
(Quando o céu quer fazer algo conhecido, sempre acha alguém abnegado para o
trabalho)
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v) Jamais permite comércio à volta de si, santinhos, livros, imagens, cruzes, etc., e
age desinteressadamente, sem pensar no lucro
(Quanto o maldito dinheiro entra em cena, Deus sai dela…)
Ver também o Documento de Dom Nelson Westrupp sobre Revelações Privadas em:
RevelacoesParticulares-DomNelsonWestruppSCJ.mht

http://www.amen-etm.org/TopicosparaAvaliacaodevidentesverdadeirosefalsos.htm

http://www.amen-etm.org/GrandesAparicoes.pdf

3 C

- 166 -

