
 Os Frutos  

 
 Seguindo os critérios de Jesus: "“pelos seus frutos os    
conhecereis"  (Mt 7, 16), estes foram e continuam a ser 
abundantes no Prado Novo. Entre os milhares de devotos que 
chegam a este lugar, especialmente nos primeiros sábados, há 
numerosos testemunhos de conversões autênticas, que 
resultaram em um reavivamento de sua fé, confissão habitual, 
recepção frequente da Eucaristia, levando-os a colaborar em 
suas paróquias na apostolado e exercícios de caridade. Da 
mesma forma, existem bastantes vocações sacerdotais e 
consagradas que surgiram deste lugar. 
 Outro fruto específico e importante é a Associação Pública 

de Fiéis "Reparadores de Nª Srª das Dores" nos seus diferentes   

ramos (Irmãs Reparadoras, Comunidade 

Familiar e Comunidade Vocacional); foi 

erigida canonicamente pelo cardeal-

arcebispo de Madrid, D. Angel Suquía 

Goicoechea, em 14/06/1994. Ele próprio 

visitou as casas do Escorial e celebrou a 

Santa Missa numa de suas capelas. Para o 

acompanhamento espiritual dos membros da 

Associação, o actual Cardeal-Arcebispo, D. 

António Rouco Varela, nomeou dois 

sacerdotes como capelães. 

 Actualmente, várias casas de amor e 

misericórdia estão abertas, conforme os   

pedidos da Virgem; são as residências da 

"Virgen das Dores" no Escorial (Madrid), 

"Jesus do Bom Amor" em Griñón (Madrid), 

"Nossa Senhora da Luz" em Torralba del 

Moral (Soria), "Nossa Senhora do Carmo" 

em Peñaranda de Duero (Burgos). Em 

Pesebre (Albacete), local de nascimento de 

Luz Amparo, uma nova casa já foi 

planejada, que será chamada de "Maria das 

   APARIÇÕES NO PRADO NOVO DO ESCORIAL   
(Jesus e Nª Srª das Dores 1981-2002) 

 
  

 

 

 

 

 

Breve história 

 
 Em 14 de Junho de 1981, começaram as chamadas 
"aparições do Escorial" a Luz Amparo Cuevas. Na fazenda do 
"Prado Novo", no topo de um freixo próximo a uma fonte, a 
Virgem Maria apresentou-se como a "Virgem das Dores" e 
pediu que uma capela fosse construída em sua homenagem para 
meditar sobre a paixão de Seu Filho, que estava tão esquecida 
pelos homens. Ela acrescentou que, se seus desejos fossem 

cumpridos haveria curas, a água da fonte curaria, e que 
abençoaria aqueles que viessem lá para rezar o Santo Rosário; 
além disso, muitos seriam marcados com uma cruz na fronte. 
 Luz Amparo nasceu  numa vila em Albacete, chamada 
Pesebre, em 1931. Criada com extrema pobreza, sacrifício e 

trabalho duro, desde criança, sem saber orar, invocou a 

Santíssima Virgem. Casada e mãe de sete filhos (um falecido) é o 

instrumento que recebeu as mensagens celestiais, compartilhadas 
com os devotos que vêm ao "Prado Novo" para rezar o Rosário, 

até que terminaram em 4 de maio de 2002, o dia em que A 
Virgem anunciou: Não haverá mais mensagens, mas haverá 

bênçãos e marcas muito especiais que ficarão seladas nas 

frentes. Venham a este lugar, meus filhos, para que todos vocês 
sejam marcados e abençoados com bênçãos muito especiais; e 
meditem todas as mensagens ".  

  



 
  

As mensagens 
 

 As mensagens do Escorial 

contêm a doutrina que, através 

dessa revelação particular, o Senhor 

e a Virgem queriam transmitir, para 

lembrar os ensinamentos do 

Evangelho e convidar a colocá-los 

em prática. Seu conteúdo é 

universal e totalmente de acordo 

com a Revelação Cristã: 

 “Meus filhos, cuidem deste 
lugar. Este lugar é consagrado; os pés virginais de Maria 
pisaram nela.” (Jesus, 6/10/1990). 

“Vinde a este lugar, para que recebais graças especiais nos 
vossos corações, meus filhos" (Virgem Maria, 3/6/97). 
 "“Vinde a Maria, que Maria é o caminho certo e seguro 
para ir a Jesus. Deus Pai estabeleceu-me como caminho da    
salvação, como porta do céu, para que todos possam entrar por 
mim, para irem a Jesus"  . (Virgem Maria, 6/8/1988). 

"“Não abandoneis a oração (...). Pedi graças, filhos, que se 
as vossas orações vierem de dentro do coração, tudo o que  
pedirdes vos será concedido"  (Virgem Maria, 4/4/1986). 

" O Santo Rosário, meus filhos, é muito importante, porque 
pode parar uma guerra, vencer uma batalha, curar doenças,   
curar almas. É uma oração tão bonita que Deus gosta que seja 
rezada. Meus filhos, não deixem de rezar um só dia o santo 
r o s á r i o " .  ( J e s u s , 

8/8/2000). 

“Amai a Igreja, 
meus filhos; quanto mais 
amardes a Igreja, mais 
amareis a Cristo. Cristo 
deu a vida pela Igreja e 
pela Igreja." (Virgem 
Maria, 4/4/1990).  

Imagem de Nª Srª das Dores 

depois de vandalizada. 

"“Vinde ao meu Coração Imaculado, que vos protegerá e 
levará ao amor de Cristo. A cólera de Deus aproxima-se e a Sua 
Justiça santa vai ser derramada sobre toda a Humanidade. Peço 

sacrifícios e penitência” (Virgem Maria, 3/8/1991). 
"“Deus Pai perdoa a todo aquele que pede perdão; ele está 

de braços abertos esperando-vos a todos, meus filhos. Aproximai-
vos do sacramento da Confissão". (Virgem Maria, 21/6/1984). 

"Vinde diariamente à Eucaristia. Fortalecei-vos em Mim, 
meus filhos. O Meu corpo é uma verdadeira comida e uma bebida 
real; alimentai-vos dele, meus filhos."  (Jesus, 1/5/2002). 

“Ide ao sacrário quando tiverdes dificuldades, e lá me     
encontrareis, para vos dar força e  ânimo para seguirdes em   
frente"  (O Senhor, 8/4/2001). 

"“Meus filhos, vou pedir humildade (...). Todos aqueles que 
querem ser os primeiros, devem ser os últimos, tornai-vos        
crianças, meus filhos, para que possais entrar no Reino de 
Céu" (Virgem Maria, 10/6/1984). 

"“O amor é o que prevalecerá no céu. Praticai essa 
importante virtude, a virtude da caridade. Amai-vos uns aos 
outros,  como está escrito, e praticai os mandamentos."  (Jesus, 
1/12/1990). 

"“A todos os que ajudam a minha Obra, dar-lhes-ei um    
prémio: a entrada para entrar no 
céu."  (Jesus, 5/5/1991). 
 

 “Eu prometo que quem vier a 

este lugar nos primeiros sábados do 

mês, aproximando-se do sacramento 
da Penitência e da Eucaristia, lhe     
darei graças especiais para andar na 
Terra, e asseguro-lhe a vida eterna, 
porque a manterei na luz e não se   
perderá” (Jesus, 3/7/1998). 
 "“Prometo não desaparecer  
deste lugar. As minhas palavras       
terminarão, mas minha presença   
continuará".  (Jesus, 2/1/1999).  


