A história das aparições de Nossa Senhora em
Garabandal
Desde 2 de Julho de 1961 até 13 de Novembro de 1965, Nossa
Senhora apareceu a quatro meninas simples do campo, por mais
de duas mil vezes.
As mensagens de Garabandal têm a ver com as nossas
conversões do coração. Todos nós devemos pedir perdão pelos
nossos pecados e esforçarmo-nos por termos vidas boas.

A aldeia de Garabandal

Nossa Senhora beijou diversos objectos religiosos

A aldeia de Garabandal
encontra-se situada nas
montanhas da região da
Cantábria, em Espanha.
Está localizada a alguns
quilómetros da cidade de
Santander,
capital
da
província. A aldeia era constituída aproximadamente por
setenta habitações em pedra.

Quando as testemunhas
ouviram dizer que Nossa
Senhora
queria
beijar
objectos religiosos, rosários,
medalhas, crucifixos e anéis
de casamento foram dados às
meninas para que fossem
dados a beijar a Nossa
Senhora. Por muitas vezes, os objectos eram dados às meninas
em grandes quantidades e duma forma que seria impossível
distingui-los e entregá-los de forma correcta às pessoas a que
pertenciam por direito. Ainda em êxtase e guiados por Nossa
Senhora, as meninas nunca se enganavam na sua devolução aos
respectivos donos.

Durante muitos séculos, as pessoas desta humilde aldeia
conseguiram conservar a sua fé em Deus. Todos os dias, as
pessoas da aldeia reuniam-se para a recitação do rosário.

O milagre da comunhão visível
Para confirmar os eventos supernaturais, o anjo S. Miguel disse
a Conchita que numa determinada data, a comunhão invisível
que costumava receber por parte do anjo, passaria a ser visível
na sua língua.
As meninas, Conchita González, Loli Mazón, Jacinta González e
Maria Cruz González, com idades compreendidas entre os 11 e
os 12 anos, foram em primeiro visitadas por um anjo cuja missão
foi prepará-las para a visita de Nossa Senhora e Suas mensagens.
Apesar de três das meninas possuírem sobrenomes parecidos,
não são da mesma família. As visões das meninas eram
precedidas de três chamamentos interiores, cada um dos quais
com intensidades diferentes. Quando as visões aconteciam, as
meninas rapidamente ajoelhavam-se instantaneamente, por
vezes por cima de rochas e pedregulhos, e nunca nessas
situações demonstravam sentir qualquer desconforto ou dor. As
suas expressões eram rapidamente transformadas, entrando de
seguida em momento de êxtase. As suas cabeças deslocavam-se
para trás, as pupilas dos seus olhos dilatavam e as suas faces
eram revestidas de uma forma angelical.
Quando as meninas ficavam em êxtase, conseguiam deslocar-se
sem a menor dificuldade para a frente ou para trás em terrenos
acidentados e muitas vezes em passos tão rápidos que a maioria
das pessoas não conseguia alcançá-las.

Na última visita de Nossa Senhora, Ela disse a Conchita: “ Através
do beijo que eu distribuí nestes objectos, o meu Filho realizará
verdadeiros prodígios.”

Fenómenos misteriosos
Muitos padres vestidos com roupa à civil com o objectivo de
camuflar a sua verdadeira identidade, foram por muitas vezes
reconhecidos pelas meninas. Nossa Senhora, de forma
frequente comunicava sobre a importância de respeitar os
Sacerdotes, dado que apenas os Sacerdotes podem consagrar
pão e vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo durante o Santo
Sacrifício da Missa.

Sem explicações naturais
Nas primeiras horas do dia 19 de Julho de 1962, Conchita deixou
a sua casa em êxtase, caindo de joelhos numa rua adjacente à
sua habitação. Assim que as pessoas estavam reunidas à sua
volta, Conchita colocou a sua língua de fora. Pouco tempo
depois e de forma rápida, uma hóstia branca e brilhante
apareceu na sua língua. Um fotógrafo amador com uma câmara
de filmar, através de pequenos flashes luminosos, conseguiu
filmar o milagre predito pelo Anjo S. Miguel.

Doutores reconhecidos, psicólogos e psiquiatras estudaram de
forma intensiva as meninas em êxtase. Durante as aparições,
elas eram sujeitas a repetidas investigações, luzes fortes eram
direccionadas para os seus olhos, picadelas de agulhas e
queimaduras eram aplicadas na sua pele, mas mesmo assim as
meninas não demonstravam ter qualquer reacção física. Um dos
especialistas em pediatria disse que as meninas estavam
perfeitamente normais e que os êxtases que ocorriam não
correspondiam a nenhum fenómeno psicológico conhecido.

Profecias anunciadas em Garabandal
As mensagens que foram recebidas pelas meninas na aldeia de
São Sebastião de Garabandal contêm profecias de
acontecimentos supernaturais que irão afectar o mundo num
futuro próximo. Isso inclui:
1. Um aviso a nível mundial:
Este aviso que será experimentado por todos os habitantes
da Terra, e com o objectivo de dar à humanidade a
oportunidade de poderem emendar as suas vidas, para
corrigir a consciência do mundo e de forma a prepararmonos para o grande milagre.

As mensagens dadas por Nossa Senhora em
Garabandal

1ª Mensagem (18 de Outubro de 1961)
“ Temos de fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o
Santíssimo Sacramento, mas antes temos de ser muito bons e se
não o fizermos, virá sobre nós um castigo. A taça está a encherse e se não mudarmos virá sobre nós um castigo muito grande.”

2ª Mensagem (18 de Junho de 1965)
2. Um grande milagre:
Nossa Senhora prometeu um grande milagre, que vai
mostrar o grande amor que Deus tem por todos nós. Esse
milagre irá acontecer no pequeno planalto dos pinheiros “
los pinos “ localizados em Garabandal. O milagre irá
acontecer numa quinta-feira, às 08:30 da tarde, entre o dia
8 e 16 do mês de Março, Abril ou Maio. O milagre irá
coincidir com um raro evento da Igreja, num dia de um
jovem mártir da Eucaristia. Os doentes que estiverem
presentes no local do milagre serão curados, pecadores
serão convertidos e os incrédulos acreditarão. Conchita
anunciará o milagre 8 dias antes, através da comunicação
social.
3. Um sinal permanente
Após o futuro milagre, um permanente sinal ficará
permanentemente visível nos “ pinos”. O sinal deixado
poderá ser fotografado, televisionado, mas não tocado.
4. Um castigo condicional
Caso a humanidade não siga os conselhos deixados por
Nossa Senhora que nos orienta para uma conversão de
vida, Deus irá mandar-nos um castigo.
Actualmente: Três das meninas, actualmente mulheres adultas,
casaram com Americanos e vivem nos Estados unidos, com excepção
de Mari-Loli que faleceu em 2009. Estas meninas, transformadas em
mulheres, vivem de forma totalmente dedicada às suas vocações de
esposas e mães. Esta forma de estar na vida vem demonstrar a
importância do Sacramento do matrimónio aos olhos de Deus.

“Em virtude da minha mensagem de 18 de Outubro não ter sido
cumprida nem dada a conhecer ao mundo, advirto-vos, pois,
que esta é a última. De inicio, o cálice estava a encher, agora está
a transbordar. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão no
caminho da perdição e com eles vão muitas almas. Dá-se cada
vez MENOS IMPORTÂNCIA Á EUCARISTIA. Deveis afastar a ira de
Deus sobre vós com os vossos esforços. Se Lhe pedirdes perdão
com a sinceridade das vossas almas, Ele vos perdoará. Eu, Vossa
Mãe, pela intercessão do anjo S. Miguel, quero-vos dizer que vos
emendeis. Já estais nos últimos avisos. Amo-vos muito e não
quero a vossa condenação. Peçam-nos com sinceridade e nós
vos daremos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na Paixão de
Jesus.”

Para mais informações, contacte:
Apostolado de Garabandal em língua portuguesa
“ Unidos em Cristo”

E-mail: apostoladogarabandal@gmail.com

www.apostoladodegarabandal.com
Facebook:
www.facebook.com/apostoladodegarabandal
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