
 
   Mensagem de Outubro 

(13 de Outubro. Sábado. 12h. Cerca de 70.000 pessoas) 
 

Nossa Senhora - Quero dizer-te que NÃO OFENDAM MAIS A NOSSO 
SENHOR QUE JÁ ESTÁ MUITO OFENDIDO, que rezem o terço todos os 
dias a Nossa Senhora do Rosário e que façam aqui uma capela. 
Eu sou a Senhora do Rosário. 
Lúcia - Tenho muitos pedidos de pessoas... 

Nossa Senhora - Uns despacharei, outros não. É PRECISO QUE SE 
EMENDEM, QUE PEÇAM PERDÃO DOS SEUS PECADOS. 
 

APARIÇOES DEPOIS DE 1917  
 

(10/12/1925–Pontevedra quarto de Lúcia) 

Ao lado de Nossa Senhora, aparece o Menino Jesus que diz: 

- Tem pena do Coração da tua Santíssima Mãe, coberto de espinhos 

que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem 

haver quem faça um acto de reparação para os tirar. Depois, disse a 

SS. Virgem: - Olha minha filha, o meu coração cercado de 
espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me 
cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, trata de 
me consolar e diz que, a todos aqueles que, durante cinco 
meses, no primeiro sábado, se confessarem, recebendo a 
Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem quinze 
minutos de companhia, meditando nos quinze mistérios do 
Rosário, com o fim de me desagravarem, Eu prometo assistir-
Ihes na hora da morte, com todas as graças necessárias à 
salvação. 

Jesus, Março de 1939: O momento aproxima-se 
em que os rigores da minha justiça vão punir os 
crimes de várias nações. Algumas serão 
aniquiladas. Por fim os rigores da minha justiça 
cairão mais severamente sobre aquelas que 
querem destruir o meu reino nas almas. 
16 de Abril de 1943: Cristo revela-se explicando o 

sentido da penitência pedida em Fátima pela Sua 

Mãe: - O sacrifício de cada um exige o 
cumprimento do próprio dever e a observância da Minha 
Lei: é a penitência que agora peço e exijo. 

APARIÇÕES DE FÁTIMA 
 

Entre 1916 e 1917 houve várias aparições a três 

crianças: Lúcia, Francisco e Jacinta (9, 8 e 6 anos, 

respectivamente). Apareceram-lhes o Anjo da 

Paz, Nossa Senhora, a Sagrada Família, o Menino 

Jesus, a Santíssima Trindade e o próprio Jesus. O 

Céu continuou ainda depois a revelar-se a Lúcia. 
 

1ª APARIÇÃO DO ANJO (Primavera de 1916) 
 
Anjo - Não temais. Sou o Anjo da Paz. Orai comigo. 
E prostrando-se por terra, rezou três vezes: 

- 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 
Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. 
 

2ª APARIÇÃO DO ANJO (Verão de 1916) 
 

As crianças brincam junto do poço quando o Anjo aparece. 

Anjo - Que fazeis? Orai, orai muito! Os Corações de Jesus e 
Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei 
constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. 
Lúcia - Como nos havemos de sacrificar? 

Anjo - De tudo o que puderdes oferecei um sacrifício em ato de 
reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica 
pela conversão dos pecadores. Sobretudo aceitai, com 
submissão, o sofrimento que o Senhor vos enviar. 

 
3ª e ÚLTIMA APARIÇÃO DO ANJO (Pelo 29 de Setembro) 

O Anjo traz um cálice e uma hóstia na mão. Deixa-os suspensos no 

ar, prostra-se e reza três vezes: - 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. 



 

  

Levanta-se, dá a Hóstia à Lúcia e o 

Preciosíssimo Sangue ao Francisco e à 

Jacinta, dizendo: 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. 
 

APARIÇÕES DA VIRGEM MARIA 

(1ª Aparição: Cova da Iria, 13 de Maio. Domingo. Pelas 12h.) 
Lúcia - De onde é? 

Nossa Senhora - Eu sou do Céu. 
Lúcia - Sabe dizer-me se vamos para o Céu? 

Nossa Senhora - Sim, vais.  A tua prima também, mas o Francisco terá 
que rezar muitos terços. A Amélia estará no Purgatório até ao fim do 
mundo. 
Nossa Senhora - QUEREIS OFERECER-VOS 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. Rezai o Terço todos os dias para alcançardes a 
paz do Mundo e o fim da guerra. 
 

Mensagem de Junho 

(2ª Aparição, Cova da Iria. 13 de Junho. 4.a feira 12h.) 
 

Lúcia - Tenho um pedido se Vossemecê cura um doente aleijado. 

Nossa Senhora - Se ele se converter, ficará curado em um ano. 
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. Às almas que a 
abraçarem prometo a salvação e serão queridas de Deus, como 
flores postas por mim a adornar o Seu trono. 
Lúcia - Então, fico cá sozinha? 

Nossa Senhora - Não, filha tu sofres muito? No desanimes. Eu 
nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio 
e o caminho que te conduzirá até Deus. 

Mensagem de Julho 

(3ª Aparição. Cova da Iria, 13 de Julho. 3ª feira, pelas 12h.) 
 

Lúcia - Tenho aqui por pedido se melhora um aleijadinho. 

Nossa Senhora - Melhorá-lo-ei. Que reze, sempre, o terço com a 
família. 
Lúcia - Tenho aqui por pedido se melhora uma mulher do Pedrógão. 

Nossa Senhora - Que reze o terço. Dentro de um ano, curar-se-á. 
Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei, muitas vezes, em 
especial, quando 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»,  
Quereis aprender uma oração? 
Lúcia - Sim, queremos. 

Nossa Senhora - Quando rezais o terço, dizei 
depois de cada mistério: «Ó meu Jesus, perdoai-
nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem». 
 

VISÃO DO INFERNO 

A Senhora mostra aos videntes um grande mar de fogo e nele 

os demónios e as almas dos condenados como brasas transparentes, 

negras e bronzeadas, com formas humanas, caindo para todos os 

lados entre gemidos de dor. 

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. 
Para impedir  a guerra virei pedir a consagração da Rússia ao 
meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos 
primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos a Rússia 
converter-se-á e terão paz; senão, espalhará os seus erros pelo 
mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja, os bons 
serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer e 
várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado 
Coração triunfará. 
- Hão-de vir umas modas que hão-de ofender muito a Nosso Senhor. 

Os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da 

carne.  (Jacinta Marto) 


