APARIÇÕES DE FÁTIMA (1917),
PEDIDOS DE CURAS E DE CONVERSÕES
(in Diálogos de Fátima; Pe. Messias Coelho, 2013;
Ed. Movimento da Mensagem de Fátima, Guarda)
Consagração ao Imaculado Coração de Maria

Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,
ao vosso Coração Imaculado nos consagramos,
em acto de entrega total ao Senhor.
Por Vós seremos levados a Cristo.
Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai.
Caminharemos à luz da fé
e faremos tudo para que o mundo creia
que Jesus Cristo é o Enviado do Pai.
Com Ele queremos levar o Amor e a Salvação
até aos confins do mundo.
Sob a protecção do vosso Coração Imaculado
seremos um só povo com Cristo.
Seremos testemunhas da Sua ressurreição.
Por Ele seremos levados ao Pai,
para glória da Santíssima Trindade,
a Quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amen.
PELA CONVERSÃO DOS PECADORES, PELAS ALMAS, PELA
PAZ NO MUNDO E EM REPARAÇÃO AO NOSSO BOM DEUS
REZEMOS:

Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e
não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Ámen.
Avé Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós
entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa
morte. Ámen.

1ª Aparição: Cova da Iria, 13 de Maio. Domingo. Pelas 12h.

Lúcia - De onde é Vossemecê? – lhe perguntei.
Nossa Senhora - Sou do Céu.
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 - Queria pedir-lhe para nos levar para o
Céu...
Nossa Senhora - Sim, à Jacinta e ao 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. Não desanimes. Eu nunca te
deixarei. O meu Imaculado Coração será o
teu refúgio e o caminho que te conduzirá até
Deus.

Junho, 2ª Aparição, Cova da Iria. 13 de Junho., 12h.
Lúcia - Tenho aqui por pedido se Vossemecê cura um doente
entrevado.
Nossa Senhora - Se ele se converter, ficará curado dentro
de um ano.

Julho 3ª Aparição. Cova da Iria, dia 13, 3 feira, pelas 12h.
Lúcia - Tenho aqui por pedido se Vossemecê melhora um
aleijadinho da Moita (João Carreira).
Nossa Senhora - Sim, 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 Vossemecê melhora uma
mulher do Pedrógão.
Nossa Senhora - Que reze o terço. Dentro de um ano, curarse-á.
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.

Agosto, dia 19 nos Valinhos. Cerca das 16 horas.
Lúcia - Queria pedir-lhe a cura de 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.

Setembro dia 13; Quinta-feira. 12h. Cerca de 25 mil
pessoas, junto da azinheira.

Lúcia - Está aqui esta menina que é muda e mouca, se
Vossemecê a melhora?
Nossa Senhora - Daqui a um ano, achará algumas
melhoras.
Lúcia - Tenho aqui por muitos pedidos, uns para os converter
e outros para os melhorar...
Nossa Senhora - Melhoro uns, outros não, porque Nosso
Senhor não se fia neles.

Outubro
13 de Outubro. Sábado. Meio dia. Cerca de
70.000 pessoas junto da azinheira.
Lúcia – Eu tinha muitas coisas para Lhe pedir:
se curava uns doentes e se convertia uns
pecadores, etc.
–Nossa Senhora - Uns sim, outros não. É
preciso que se emendem, que peçam perdão
dos seus pecados.
E tomando um aspecto mais triste:
– NÃO OFENDAM MAIS A NOSSO
SENHOR QUE JÁ ESTÁ MUITO OFENDIDO! {Se o povo se
emendar, acaba a guerra e, se não se emendar, acaba o mundo.}

