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“Quando disse no sítio de Fátima que meu Coração sairia 

vencedor, estava referindo-me ao ano 2036, quando o astro das 

trevas Apophis sairia de encontro à terra; mas, com a inteligência 

plena solicitada a Jesus por mim a um homem, buscaria uma 

solução e essa solução seria encontrada. Meu Coração vencerá, 

porque esse homem já se encontra entre vocês.”

No dia 12/05/2014, Neyde da Conceição recebeu em seu lar a 

visita de Nossa Senhora. Os planos do Altíssimo não 

conseguimos sequer vislumbrar. O que o Céu nos permite 

saber vem de várias fontes, sendo Maria a porta-voz maior 

d'Aquele que tudo comanda. Então ficamos assim: ou 

acreditamos no que vem d'Ela, através de seu ou seus 

escolhidos, e fazemos alguma coisa para ajudá-la e 

consequentemente nos ajudar; ou ficamos inertes aos avisos e 

sinais alertando-nos de que algo está para acontecer, que 

afetará de forma drástica toda a estrutura socioeconômica e 

religiosa da sociedade como um todo e soframos, por isso, as 

consequências pela omissão. Se pensarmos como Tomé, que 

somente acreditou porque viu, correremos o sério risco se 

sermos tragados pelas águas diluvianas, iremos morrer 

esperando que Jesus e Nossa Senhora se manifestem para 

todos verem, e isto não irá acontecer, como imaginamos. 

Primeiro temos que raciocinar e reconhecer o que vem do alto; 

para isso, Ela disponibiliza todas as ferramentas para que 

possamos saber o necessário e distingamos onde se encontra a 

mentira e a mistificação, e quando estivermos Sábios e fortes 

com Suas palavras, aí, quem sabe! possamos ter a graça da 

convivência com o Céu em todos os atos de nossas vidas?

Marco Aurélio

Neyde da Conceição recebeu a 147ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

Número do sorteio______ do dia 13 de março de 2014. 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes deseja visitá-lo(a). É a mesma que participa do Terço nas terças-feiras, às 17h, nesta 
Basílica. Não é uma visita comum, é o carinho da Mãe de Deus que se estende até onde você mora. Se você deseja recebê-la, 
fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada para você.

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Peçam e deixem-se levar pelo Espírito Santo
Terça-feira, 12 de dezembro de 1995

Meus amados e queridos filhos! 
Eu peço a vocês, com insistência, em todo 
o mundo: amem-se e façam penitência, 
porque a Justiça de Deus estará presente na 
vida de vocês de modo inesperado.
O mundo encontra-se envolto em pecado, e 
é necessária a purificação. A árvore que 
não der bons frutos será cortada e lançada 
ao fogo. Estejam pois preparados para esse 
dia, que somente Deus sabe a hora.
Peçam e deixem-se levar pelo Espírito 
Santo, para que possam, iluminados pela 
luz do amor, criar na terra as condições 
necessárias para que a Misericórdia de 

Deus também se faça presente, em toda a sua plenitude.
Eu hoje lhes falo. Entretanto, estejam vigilantes, pois 
uma voz mais poderosa do que a minha, breve lhes falará, 
e os que estiverem limpos diante de Deus serão batizados 
com o fogo abrasador do Espírito Santo.
Eu sou a voz que clama onde avança o deserto da 
indiferença às coisas do Céu, na esperança de vê-los 
algum dia no Paraíso.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.194)

Comentário: Nossa Senhora continua a fazer do Evangelho do domingo 

anterior a fonte da sua mensagem. Hoje toma por base Mateus, 3, 1-12. Ela 

mesma se coloca como a voz que clama no deserto da indiferença às coisas 

de Deus, inteligentemente, fazendo alusão a Isaías: “Uma voz grita no 

deserto”. Maria pede insistentemente que façamos penitência, porque a 

Justiça de Deus é inesperada. Realmente, se olharmos o passado, veremos 

um crescendo assustador a nos conduzir ao materialismo. Hoje o diabo se 

apega à nossa falta de espiritualidade e procura nos inocular o vírus da 

incredulidade, na esperança de nos tomar o Paraíso, mas Maria fala e 

renova, a cada passo, a sua decisão de continuar lutando pela nossa salvação.
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“Não tenha medo, você é um objeto de Deus para a realização do meu plano em Fátima.”
ossa Senhora, na primeira aparição aos Fátima. Npastorzinhos, na Cova da Iria, em Fátima Nos dias que antecederam esse retorno de Nossa Senhora, o 

(Portugal), no dia 13 de maio de 1917, disse: “Vim para Sr. Raymundo Lopes, em Portugal, viajou com os 
vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no dia missionários por algumas cidades daquele país, dentre elas 
13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o Coimbra, onde esteve no convento em que se encontrava 
que quero. Depois, voltarei ainda aqui uma sétima enclausurada a Irmã Lúcia, na expectativa de encontrar-se 
vez”. com ela. Mas não lhe concederam esse encontro. 
Passados 81 anos, na mesma Cova da Iria, no dia 01 de Em julho de 2013, ele recebeu o cartão que a Irmã Lúcia lhe 
junho de 1998, um belo garotinho que se titulou Anjo escrevera naquela oportunidade, onde se lê:
de Portugal e do Brasil, dá um surpreendente recado ao 
Sr. Raymundo Lopes:    “JMJ
“A Santa Mãe de Deus manda lhe dizer que estará de    Meu precioso Daniel
retorno a este local, no dia 25 de julho do ano 2000, ao    S.S. Virgem falou-me 
meio-dia.”    que estava aqui mas 
Completar-se-iam exatamente 1260 dias (3 anos e     a Madre Superiora agora 
meio ou 42 meses) a partir da última aparição ao Sr.     eu não podia ve-lo
Raymundo, ocorrida na Praça do Papa em Belo     Devo-lhe um abraço
Horizonte, em 11 de fevereiro de 1997, período em que     Sua dedicada junto 
Ela esteve afastada de Suas manifestações na terra.      de J. e M
Nesse dia (25/07/2000), acompanhado de um grande      Maria Lucia 
número de missionários, o Sr. Raymundo recebeu a      de Jesus”
Mãe de Jesus na Capela das Aparições, na Praça de 

Diálogo extraído do livro O Terceiro Segredo – A Vinda de Jesus (pg. 89/93)

aquele dia  –  25 de julho de 2000  – marcado pelo local, me falara desta volta da Mãe de Deus: sua sétima Nretorno de Nossa Senhora, depois de 1260 dias aparição em Fátima. Por algum tempo, ele permaneceu ali, 
(três anos e meio) de afastamento (11/02/1997 a enquanto era celebrada uma Missa, determinada pelo reitor 
25/07/2000), não me foi possível escrever do Santuário (Padre Luciano Guerra), visando à dispersão 
detalhadamente a visão que tive em Fátima, na Cova da dos que ali aguardavam aquele histórico momento. Depois, 
Iria, devido ao escasso tempo de que dispunha, pois, ao final da Santa Missa, no instante que o celebrante dava a 
para atender o pedido de Nossa Senhora, deveria benção final, senti uma leve brisa roçar minha cabeça e vi no 
entregar o relato ao Bispo de Leiria (Dom Serafim), céu um clarão como de um relâmpago. Olhei para ver o que 
imediatamente, já que na manhã do dia seguinte eu era, e quando voltei os olhos para o altar, o anjinho tinha 
retornaria ao Brasil. Por isso o havia feito de forma sumido, em seu lugar estava Nossa Senhora, toda de branco, 
sucinta, entregando-o no mesmo dia àquele Bispo e, no tendo nas mãos quatro rosas douradas, duas em cada mão.
dia 31 de julho, ao Cardeal de Belo Horizonte (Dom Ela deixou cair as rosas e delas, ao caírem, vi surgir uma 
Serafim). cena impressionante: um sítio enorme, contornado por 
Eram doze horas (treze horas no horário de verão, em algumas construções, que pareciam grandes casas de dois 
Portugal). Na Capela das Aparições, na Praça de ou mais andares e muitas janelas. No meio dessa área 
Fátima, acompanhado de um grande número de aparecia uma imensa e impressionante ruína de um prédio. 
missionários, eu aguardava ansiosamente o retorno da Entre os escombros havia pedaços de colunas e estátuas 
Virgem Maria, quando percebi, na frente do altar, o quebradas. O céu era de um alaranjado meio arroxeado, 
“garoto” que se intitulava Anjo de Portugal e do Brasil. com um fundo quase vermelho.  

     (Continua na página seguinte )Aquele que no dia 1º de junho de 1998, naquele mesmo 
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Sobre essa ruína, o que mais me chamou atenção foi animal, ou de uma criança. Esse senhor parecia sofrer 
um globo de um azul intenso, no qual se via encravada horrivelmente. Apesar de sua túnica folgada e bonita, com 
uma cruz tosca e torta, lembrando a cruz que o Papa um caimento magnífico e que mais parecia linho, ele gemia, 
João Paulo II carrega em seu báculo, mas parecia estar pois um cinto largo e negro, em sua cintura, parecia 
suja e enferrujada, e com um detalhe: faltava nela a incomodá-lo. Tentava tirá-lo, mas não conseguia. Não vi 
figura de Jesus crucificado. Dos pés dessa cruz pendia seu rosto, pois estava de costas, com a cabeça ligeiramente 
um pano branco. Dos escombros saía uma fumaça voltada para os rapazes ao fundo, mas percebi que tinha 
densa em alguns pontos e rarefeita noutros. Parecia ser cabelos brancos e ralos.
o resultado de um imenso incêndio recém-apagado. De repente, ouvi um grito, entre soluços, vindo dessa 
De repente, do vermelho-alaranjado do céu, vi surgir pessoa:
quatro formas humanas que, aproximando-se, ficaram “Senhor, não fiz o que me pediu! Perdão, meu Deus, perdão, 
de pé sobre a ruína. Eram quatro rapazes esbeltos, meu Deus!” 
aparentando entre dezoito e vinte anos, vestidos com Naquele momento formou-se um redemoinho entre as 
uma túnica muito branca. Tinham cabelos pretos e ruínas. Uma espessa coluna de fumaça começou a tomar 
pesados, aparados à altura do ombro. De seus olhos forma de uma pessoa completamente sem definição. Era 
saía uma luz ofuscante, fazendo-os parecer ora azuis, como se houvesse alguém escondido dentro dessa coluna de 
ora verdes, ora castanhos. Mas eram olhares distantes, fumaça. E dela saiu uma mão negra, grande e nodosa, 
indiferentes à devastação do ambiente, como se aquilo parecendo mão de pessoa idosa, que começou a apanhar 
não fizesse parte da realidade deles. Às vezes  algumas pedras, das quais saía fumaça, e tentava colocá-las 
levantavam levemente a túnica, deixando ver os pés umas sobre as outras. Nossa Senhora então me disse:
descalços. A fumaça da ruína não investia sobre eles. “Esta visão que Deus lhe permite, deverá escrever e estar 
Subitamente, do mesmo lugar de onde vieram, nas  mãos dos dois Serafins, o senhor Bispo de Leiria e o 
surgiram quatro pontos brilhantes os quais, dirigindo- senhor Cardeal de Belo Horizonte, sem mais tardar. Guarde 
se a eles, foram crescendo até formarem enormes bolas reservas sobre ela até o dia 15 de outubro deste ano. É o 
douradas, como se fossem quatro vasilhas, com uma prazo que o Senhor Deus fornece a esses bispos para que 
pequena abertura. Aproximando-se dos rapazes, elas isto chegue ao Vaticano. O que vou lhe relatar agora poderá 
interromperam bruscamente sua trajetória, ser dito de imediato. Não fizeram o que pedi aqui. O que 
posicionando-se à direita de seus pés. Eles então lhes Deus permitiu à pastora Lúcia ver e relatar ainda não se 
fixaram o olhar, elas se partiram e delas saíram formas cumpriu. É urgente e necessário que o corpo clerical da 
de animais e uma figura humana, que destoavam da Igreja promova uma consagração do mundo ao meu 
paisagem, por estarem sem cor. Alguns pedaços das Coração Imaculado, pois existe um pequeno tempo para 
vasilhas partidas avançaram com ímpeto sobre as que essas coisas possam ser modificadas antes de se 
ruínas. Da primeira vasilha partida, da esquerda para a cumprirem. Se fizerem o que peço, muita coisa será 
direita, vi sair um boi sem manchas e sem chifres. Ele atenuada; entretanto, tempos sombrios para a Igreja virão. 
cambaleava trôpego sobre as ruínas, caía a todo Pela vontade da Divina Misericórdia, devo proteger a Igreja 
instante, parecendo estar ferido em uma das patas. na América Latina, em especial no Brasil, e na Europa, 
Da vasilha seguinte, enrolando-se nela, surgiu um Portugal, para que não caiam no pecado da apostasia e 
enorme pássaro negro. Suas asas entrelaçavam-se, possam dar ao mundo o exemplo de fé. Esse reitor me 
suas penas pareciam estar sujas e pesadas. Com causará num futuro próximo grandes aborrecimentos.”*
dificuldade se desvencilhou da vasilha, e a muito custo, Eu perguntei à Virgem Maria o que significava aquela cena. 
levantou voo e ficou pairando sobre as ruínas.
Da terceira vasilha, já quebrada, vi uma figura humana Não cabe a você discernir sobre isto. Entregue a esses 
parecendo estar desmaiada e ferida. Com dificuldade bispos o que irá escrever! – Ela respondeu.
se pôs de pé. Não estava vestida, era como uma sombra Depois, Ela me pediu que trouxesse sua imagem que se 
branca, com pouca definição de contornos e detalhes, encontrava entre os missionários presentes. Colocaram-na 
mas era inegavelmente um ser humano. Com muita então em minhas mãos e, sob o olhar de Nossa Senhora, a 
dificuldade procurava caminhar sobre as ruínas, imagem ficou envolta numa luz alaranjada.
caindo a todo instante. Em seguida, comecei a sentir de novo uma leve brisa no 
Da quarta vasilha saiu um leão enorme. Parecia meu rosto. Nossa Senhora começou a se afastar no 
cansado e doente. Seu pelo era limpo e incrivelmente firmamento e não vi mais nada.
brilhante. Ele caminhou com dificuldade e cabisbaixo. 
Sua majestosa juba movimentava-se com seu *Nossa Senhora refere-se aqui ao reitor do Santuário de 
caminhar, por vezes cobrindo-lhe a cabeça. Depois, Fátima, Padre Luciano Guerra, que em outubro de 2003 
posicionou-se embaixo do pássaro que pairava no ar e promoveu um congresso interconfessional, sem 
ficou olhando para ele. precedentes, com budistas, hindus, muçulmanos, 
Os dois animais, o enorme pássaro e a figura humana ortodoxos, anglicanos e católicos. (fonte: Notícias de 
ficaram próximos a uma pessoa vestida de branco, Fátima e The Portugal News, em língua inglesa 
sentada no que parecia ser o  resto de uma poltrona – )
dourada, cujo braço terminava num desenho de um 

(Textos extraídos do livro Mãe do Divino Amor)

– 

www.old.fatima.org/portugal
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heguei a Castel Gandolfo, onde o Papa Bento XVI partir de 1960. Se o Santo Padre não proceder da forma Cme esperava. Quando ele entrou na sala, vi que trazia que anuncio, esse acontecimento se dará com as dores já 
nas mãos um envelope. anunciadas, e a cristandade sofrerá muito. Meu Daniel 
Ele começou, então, dizendo: estará com o Santo Padre escolhido por mim, no ano de 
– Fui informado que você tem um outro nome: Daniel. 2004, portando uma imagem minha venerada em terras 
Isto é verdade? (…) brasileiras. Ele reconhecerá meu sinal. Farei, 
– Acredite ou não, são meus amigos, que as pessoas falam obedecendo ao Senhor Deus, que esse homem esteja em 
tratar-se de anjos, e Nossa Senhora, que me chamam de terras Vaticanas no período de 2010, a convite do Santo 
Daniel, mas meu nome de batismo é Raymundo. Padre que estiver no poder, e esse Papa mostre a ele meus 
– Você não gosta que o chamem de Daniel? propósitos. Somente o Santo Padre poderá julgar se 
 – Não me importo, apenas não gosto quando me mantém ou não meu pedido que reflete a vontade de 
confundem, eu respeito o nome que me deram. Deus, para que esse anúncio seja feito até 2012; caso 
– Temos vários exemplos, na Bíblia, de nomes que foram contrário, virão as dores anunciadas.' Depois vimos ao 
trocados. (…) lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um 
– Você imagina o que tenho nas mãos? Anjo vermelho com uma espada de fôgo em a mão 
– Não senhor! (…) esquerda; ao cintilar, despendia chamas que parecia iam 
Ele então tirou do envelope que trazia consigo alguns encendiar o mundo; mas apagavam-se com o contacto do 
papéis, e me disse: brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu 
– Leia isto!! Estarei de volta dentro de 10 minutos. encontro: O Anjo, apontando com a mão direita para a 
Ele retirou-se e eu fiquei na sala sozinho com aqueles terra, em voz forte, disse: Penitência, Penitência, 
papéis nas mãos, e nem sei como pude lê-los. Minha vista Penitência! E vimos numa luz emensa que é Deus – algo 
estava embaçada, eu estava muito confuso e não sabia semelhante a como se visse as pessoas num espelho 
como me concentrar. Eram papéis velhos, e fui tentando quando lhe passam por diante – um Bispo vestido de 
lê-los. Pedi a Nossa Senhora que me ajudasse a entender, Branco, 'tivemos o pressentimento de que era o Santo 
quando ouvi uma voz falando: Padre', varios outros Bispos, Sacerdotes, religiosos e 
“Leia, mas é necessário que leia com atenção. Procure religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da 
visualizar e guarde tudo em seu intelecto. A Virgem qual estava uma grande cruz de troncos toscos como se 
Maria está a seu lado, para que se lembre de tudo depois e fôra de sobreiro com a casca; O Santo Padre, antes de 
escreva.” chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas, 
Então li. Durante os minutos em que lia os manuscritos, e meio tremulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor 
sempre escutava uma voz repetindo o texto que estava e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que 
lendo. encontrava pelo caminho; chegado ao cimo do monte, 

prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por 
“J.M.J. um grupo de soldados que lhe dispararam varios tiros e 

A Terceira parte do segredo revelado a setas, e assim mesmo foram morrendo uns trás outros os 
13 de Julho de 1917 na Cova de Iria – Fátima Bispos, Sacerdotes, religiosos e religiosas e varias 

pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de varias 
Escrevo, em acto de obediência a vós Deus Meu, que mo classes e posições. Sob os dois braços da Cruz, estavam 
mandais por meio de Sua Ex.ciaRev.ma o Senhor Bispo dois Anjos, cada um com um regador de cristal em sua 
de Leiria e da Vossa e Minha Santíssima Mãe. Mão, nas cores amarela e azul, neles recolhiam o sangue 
Depois das duas partes que já expus, Nossa Senhora dos Martires e com ele regavam as almas dos que se 
disse: 'Farei brotar, em terras brasileiras, um homem aproximavam de Deus.
assistido por mim, cujo nome lhe chamaremos Daniel, Tuy- 3-1-1944”
para anunciar aquilo que venho ensistindo há vários  Em seguida o Papa retornou, dizendo-me:
séculos: o retorno de meu Filho, no tempo de vocês, não – Leu? (…) Você é o personagem a que ela (Irmã Lúcia) 
através dos meios comuns, mas através de meios naturais se refere?
que afetarão em muito o pensamento das pessoas. Vocês – Senhor Papa, seria muita pretensão minha achar que 
conviverão com Ele através do pensamento comum. Este Lúcia estaria se referindo a mim! Aqui fala Daniel, e eu 
é meu último aviso, porque esse acontecimento está não me chamo Daniel! 
prestes a acontecer. Esse anúncio deverá ser feito pela – Não achei isso desta forma, porque estou propenso a 
Igreja, na pessoa do Santo Padre que estiver no Vaticano a 

(Continua na página seguinte )
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acreditar que esse Daniel é você. – Agora, as evidências se confirmam!
– O homem de branco era o Papa João Paulo, então! – Santidade, Nossa Senhora não está brincando, por três 
– Não, não era João Paulo. Tenho certeza disso, e ele vezes, que sei, vocês esconderam a mensagem.
também tinha. Isso ainda não aconteceu, mas acho que – Eu não escondi nada, e foi sábia a decisão de meus 
está prestes a acontecer. antecessores. (…) Agora acho que nossa conversa 
– O Senhor irá fazer esse anúncio, conforme Lúcia chegou ao fim, porque tirei de mim algumas dúvidas e sei 
escreveu? que a Mãe de Jesus esteve realmente em Lourdes e 
– Não sei… não posso… não devo. – ele falou baixinho. Fátima. Cabe agora a nós as decisões a serem tomadas. 
– Por quê? Farei constar nos arquivos o nosso encontro; e quando o 
– Porque esse anúncio acarreta uma correspondência de julgamento de Deus recair sobre nossos ombros, 
valores e costumes cristãos, que poderá levar o mundo a estaremos lembrando de você e pedindo perdão a Deus 
uma situação de vigilância sob um aspecto que pode por nossa negligência. Faça boa viagem de volta. (…) 
ainda durar anos. Muitas pessoas poderão interpretar – Perdoe-me, Santidade, posso tornar isso público?
erroneamente esse anúncio, e a Igreja será afetada. – Nossa Senhora me pede para alertá-los sobre a vinda de 
– Afetada como? Com o retorno de Jesus? Jesus, (…) e você me questiona se deve ser colocado a 
– O retorno de Jesus se dará com o consentimento ou não público? Você acha que o mundo irá acreditar em você?
da Igreja, mas o comportamento humano, diante desse 
anúncio, poderá ser interpretado pelo contingente 
católico, e outras Igrejas coirmãs, e manipulado pelo 
diabo, para que a fé se transforme no dragão do mal. Não 
desejo ser a pessoa dessa responsabilidade. 
– Por que me mostra isso, então?
– Porque quando você esteve com o meu antecessor (João 
Paulo II), ele o reconheceu como sendo o homem da 
mensagem de Fátima. Depois, ele me confidenciou esse 
encontro. (…)
– Não foi isso que leu em Fátima!! (O Terceiro Segredo, 
em 2004.)
– Não, não foi. Alteramos a mensagem, na esperança de 
que o Daniel se pronunciasse de alguma forma; e isto 
aconteceu quando esteve na Praça de São Pedro, com 
meu antecessor. E aí, ficamos esperando o milagre, foi 
quando me viu e me entregou a cruz no corredor de meus 
aposentos, acompanhado dos seus escritos. (…)
A Igreja não pode e nem deve se envolver oficialmente 
com revelações que não sejam aquelas descritas no 
Evangelho. (…)
– Mas Nossa Senhora espera do senhor esta revelação!
– Espera? Ela não pode esperar, de um ser humano fraco, 
uma decisão tão forte dessas. Eu não posso e não farei um 
pronunciamento desse. – ele disse de pé e gesticulando 
muito. (…)

Cartão que o Papa Bento XVI entregou ao Sr. Raymundo 
– Eu vou continuar lhe chamando atenção, em nome de 

Lopes no final deste encontro que tiveram, no qual o 
Maria Santíssima. – completei.

Sumo Pontífice também se refere a ele como Daniel.
– É um direito que lhe cabe; mas alerto-o que você poderá 
ser difamado, colocado como um doente mental, 
desacreditado, porque este nosso encontro será 
considerado como se nunca houvesse. Apenas quis que 
você soubesse disso e nos confirmasse se é realmente o 
personagem que Lúcia descreveu. 
– O senhor acha que sou?
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ra uma manhã muito bonita. Por volta das 6 horas E o Anjinho me disse:Eresolvi dar uma voltinha no condomínio. – A serena Senhora deseja que tome conhecimento desses 
Caminhava, quando percebi que estava acompanhado. escritos.
Eram os três Anjinhos, que nos dias 19 de fevereiro e 18 Então vi o que estava escrito no papel, em francês, e por 
de março estiveram comigo. incrível que pareça pude entender. Era isto:
– Ué? Resolveram caminhar também? – perguntei. “Na altura do peito sustinha um globo de ouro encimado 
– Queremos lhe mostrar uma coisa! por uma cruz, oferecendo-o a Deus. Ela levantava os 
Vi que traziam nas mãos as três caixinhas que me deram olhos e depois o baixava. Nos dedos da bela Senhora 
sérios aborrecimentos das vezes anteriores. havia três anéis, um com pedra azul, um com pedra 
– Ah, não! Se vocês querem me falar a respeito dessas vermelha e outro com pedra amarela, e deles jorravam 
caixinhas, estou fora, não quero nem saber. raios de luz de diferentes intensidades e diferente beleza.
O do meio, com a caixinha vermelha, começou a rir de me Ela disse então: 'Este globo representa a terra, que irá 
disse: receber a segunda vinda de Jesus, e esses anéis que você 
– Sabemos que perturbamos um pouco a sua mente, mas vê em meus dedos representam que fui escolhida como a 
foi para o seu bem. A doce e serena Senhora quer lhe medianeira da Santíssima Trindade para proclamar isso. 
revelar uma coisa importante por intermédio dessas Faça com que essa revelação chegue ao Papa, através de 
caixinhas. seu confessor. Peço que faça cunhar uma medalha 
– Revelar o que? Primeiro vocês fazem sair delas uma conforme está vendo. As pessoas que a trouxerem 
cobra enorme, um lírio murcho e um “M” pequenino; da receberão muitas graças por sua revelação.'''
segunda, vocês fizeram com que os manuscritos, o Eu, muito confuso com o que tinha visto, falei ao Anjinho 
quadro de Nossa Senhora do Trajeto e a imagem de Nossa da caixa vermelha:
Senhora do Magnificat, das pílulas azuis, fossem parar – Mas isso é muito grave, a Medalha Milagrosa então era 
dentro delas, isso sem falar que fiquei apavorado quando para ser cunhada conforme esse modelo e representa a 
vocês me pediram para tirar da boca da cobra meus segunda vinda de Jesus. É isso que estou entendendo?
manuscritos, e quando vi numa das caixinhas a imagem – Sim, é isso que entendeu!
toda quebrada. Tá tudo muito confuso. – Então a Igreja escondeu o fato?
E o Anjinho da caixa azul disse: – Sim, a Igreja escondeu o fato! – disse o Anjinho da caixa 
– Os recados, mensagens, visões que são permitidos pelo vermelha.
Altíssimo, são às vezes confusos aos olhos humanos, O anjinho da caixa amarela interrompeu nossa conversa, 
porque são provindos de uma fonte completamente dizendo:
adversa da de vocês. As leis do Altíssimo são imutáveis e – Vamos abrir a segunda caixa?
vocês as violam por séculos e milênios, até que a – Agora estou ansioso, vamos abri-la.
linguagem celeste se torna turva ao cotidiano de vocês. Abrindo-a, vi dentro a figura de uma freira ajoelhada aos 
– Se aperfeiçoarem o espírito, tudo se mostrará claro. – pés de um sacerdote, que me pareceu ser o Papa. E perto 
disse o Anjinho da caixa amarela. havia um padre, a quem a freira disse:
– O que vocês pretendem me mostrar? – perguntei. – A Senhora que vejo manda dizer que é aquela que 
 Eles me fizeram sentar debaixo de uma árvore e sentaram anuncia a segunda vinda de Jesus à terra, e está aqui por 
ao meu lado. causa disso.
– Vamos abrir de novo as caixinhas? – falou o Anjinho da O padre que estava ao lado perguntou:
caixa amarela. – Ela falou algo sobre ser a Imaculada Conceição?
– Qual delas? – Ouvi dizer apenas isso, então perguntei quem era, e ela 
– Vamos começar pela vermelha. – respondeu. respondeu: “Sou a Imaculada, aquela que deve anunciar a 
Abrindo-a, vi dentro a figura minúscula de uma freira vinda de Jesus, por isso estou aqui.”
idosa, de hábito preto com chapéu largo na cabeça. Ela – Tinha algo nas mãos?
estava ajoelhada aos pés de um sacerdote que me pareceu – Tinha contas coloridas e delas jorravam raios de luz de 
ser o Papa, por causa da vestimenta. Perto deles havia um diferentes intensidades e beleza.
padre, a quem ela entregou uma folha de papel, onde – Era um rosário?
estava o nome de Aladel, e este a entregou ao Papa. – Não sei responder, acho que não!

(Continua na página seguinte )

Isso é muito grave!
Domingo, 01 de abril de 2007 – Vila del Rey
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– Por que? chegada.  Fale  disso  ao Papa.”
– Porque faltavam muitas contas, e das contas coloridas Havia mais coisas que não pude ler.
saíam cores como o amarelo, azul e vermelho. – Tenho aqui uma quarta caixa, que somente você poderá 
– Meu Deus, isso é Lourdes! – exclamei. abrir.
– Sim, é Lourdes! – disse o Anjinho da caixa amarela. Os três aproximaram as caixas e elas se uniram 
Então o Anjinho da caixa azul interrompeu, dizendo: transformando-se numa caixa branca, que me 
– Vamos abrir a última caixa? entregaram, dizendo: – Abra!
Abri e vi a mesma cena: uma freira ajoelhada aos pés de Abri e vi que estava vazia. Então disse:
um sacerdote que me pareceu ser o Papa, pois estava – Ela está vazia, não tem nada!
vestido como tal. Perto dele havia um padre. – Coloque dentro dela as três caixas que lhe mostramos!
– Conte-me o que viu. – pediu o padre à freira. Eu coloquei dentro da caixa branca as três caixinhas: 
– Vi uma linda senhora que pairava em cima de uma velha vermelha, azul e amarela, que se fundiram numa só. Não 
azinheira. sei por  que,  mas  senti  necessidade  de abrir também 
– Ela disse alguma coisa? esta caixa. Dentro dela tinha quatro datas: 1830, 1858, 
– Sim, disse, mas não posso relatar agora. 1917 e 1997.
– Quando, então?  – O que significa isso? – perguntei.
– Será escrito e entregue a ele. – respondeu olhando para – Significa o que você sempre diz: ninguém pode ser 
o Papa. condenado sem ser julgado. A doce Senhora, em nome de 
Depois vi esta freira escrevendo em português: Deus, providenciou para que a Igreja fosse a anunciadora 
“ Venho até aqui para anunciar, pela terceira vez, a do grande acontecimento que se aproxima, e isso foi por 
vinda de meu Filho à terra. Já a anunciei  duas  vezes  e ela (a Igreja) racional  e  providencialmente  escondido.  
não  tive  resposta.  Agora,  esta  é  a terceira vez. Depois A doce e serena Senhora confia em você. Dizendo isto, 
disso, se não  obtiver  uma  resposta  da  Igreja, falarei  eles retomaram a caminhada, deixando as caixas no chão. 
fora  dela,  porque  a  humanidade  necessita  ser  Eu corri até eles, chamando-os de volta, por  causa das 
avisada  de  tal acontecimento.  Não me foi revelado o caixas. Um deles voltou e me disse: – Não há mais caixas. 
dia nem a hora, mas me foi  revelado que próximo está e Quando virei para ver se as caixas estavam no chão, 
a  Igreja  necessita  estar  preparada  para  esta  tinham desaparecido; e voltando a eles, já não mais os vi.

iquei atordoado com tudo isto. Tinha programado Sentia que meu coração ia sair pela boca, sem nada falar e 
ir a Tiradentes, a fim de providenciar uma coroa sem saber o que fazer, apenas olhava para Ela. Depois Fpara Nossa Senhora de Belém, e não fiz mais nada, consegui dizer:

não conseguia me concentrar noutra coisa, só pensava no – A Senhora aqui, na Capela, como isso pôde acontecer?
que tinha visto pela manhã. Cheguei em casa por volta – Sente-se perto de mim, precisamos conversar. E 
das 18:30 horas e ainda encontrei algumas pessoas na perguntou:
Capela. A Missa tinha sido celebrada pelo padre – Está perturbado com o que viu?
Domingos. Fiquei ali conversando um pouco com eles. – Sim, estou muito perturbado, porque isso que vem 
Por volta das 24 horas, como não conseguia dormir, acontecendo é gravíssimo e não posso fazer nada para 
voltei à Capela. remediar.
Fazia muito calor. Sentei-me no chão e comecei a falar, – Eh, não poderá fazer nada para remediar, mas poderá 
sozinho, em voz alta: por que isso, meu Jesus, por que fazer essa verdade ser anunciada.
isso vem a mim? Não posso fazer nada... E tive uma crise – Como? De Belo Horizonte, com poucos recursos, com 
de choro descontrolada, não conseguia parar de chorar. esses padres, bispos e cardeais me perseguindo. Senhora, 
Devo ter ficado nesta situação por uns 10 minutos, me permite uma observação que me acompanha desde 
quando senti uma mão sobre minha cabeça. Era de um quando veio falar comigo no apartamento?
dos meninos, não sei qual, pois eram iguais. – Sei qual é, mas fale, porque desta forma seu 
Ele me disse: pensamento se ordenará e nosso diálogo terá curso. Fale.
– A doce Senhora deseja lhe falar! Levantei-me – Fiz tudo o que me pediu, mesmo sabendo que nada 
rapidamente e perguntei a ele: posso diante do poder da Igreja, lhe obedeci, mesmo 
– Onde está Ela, onde está Ela? quando sentia que não teria forças para as tarefas 
– Venha, vou levar você onde está a doce Senhora, venha solicitadas; a Senhora me fez acreditar que eu seria 
comigo! aprovado pela Igreja e depois a Senhora mesma disse que 
Pegou em minha mão e me conduziu pelo corredor da não estava interessada em aprovações. Colocou do meu 
Capela até a sacristia. Quando entrei, Nossa Senhora lado primeiro um padre cassado pela Igreja e depois um 
estava na mesma cadeira em que tinha sentado anos atrás. segundo meio desmiolado. Tirou de mim recursos e 
A sacristia é pequena e por causa da cadeira mal cabem pessoas que me ajudavam; hoje restam poucos.
duas pessoas. Maria Santíssima estava com um vestido – Tem mais alguma coisa? – Ela perguntou sorrindo.   
branco, que cobria quase toda a cadeira. Por alguns 

(Continua na página seguinte )
instantes fiquei estatelado à porta, sem voz e sem atitude. 

Quarta tentativa: Belo Horizonte – Maria com o vidente do final dos tempos
Segunda-feira, 02 de abril de 2007 – Vila Del Rey
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– Tenho, mas não interessa, acho que já estou sendo anteriores, nada fez, preocupou-se com o concílio, 
indelicado. – Muito do que falou, quem lhe deu foi o construções de salas , aumentou o número de cardeais 
príncipe deste mundo, sabendo que estou lhe passando não italianos e morreu angustiado, em 1978, por ter 
uma tarefa árdua, e você tem sido provado arduamente ciência da omissão de que fora parceiro. Seu sucessor, 
sobre ela. É minha luta, mas desde que consegui de você João Paulo I, ao tomar conhecimento de meus pedidos, 
uma sinceridade de espírito, uma liberdade de palavra, quis tomar providências, mas foi interrompido aos 33 
conseguindo interpretar as lições de meu Filho no dias de seu pontificado pelas pessoas que não queriam 
Evangelho, coisas ocultas que foram reveladas apenas a que esse anúncio fosse feito. João Paulo II viveu 
você, manteve-se correto na maioria das decisões, não se atormentado, quis proclamar a verdade, mas foi obrigado 
deixou levar pelo fermento desses fariseus do seu século, a ir a Iria para tentar dar um ponto final naquilo que dava 
meu Coração Imaculado venceu. – Neste tempo, lhe dei dor de cabeça à Igreja. Eu fiz acontecer sua ida a ele, para 
uma Basílica para falar, pessoas que estão viabilizando os numa última tentativa incentivá-lo a falar a verdade, mas 
livros, uma casa para morar, esposa dedicada, filho tudo em vão, não teve coragem.  Ele era meu escolhido 
temente a Deus e, não é de seu conhecimento, uma legião para falar a verdade, mas o príncipe deste mundo venceu, 
de pessoas, padres e leigos que reconhecem sua fazendo prevalecer o racional. (...)  
dedicação a mim e estarão do seu lado na hora certa.  Meu Agora nada resta fazer, meu pequeno Daniel, não posso 
Filho em sua casa é uma resposta do Céu a meu apelo.    lh  e  o b  ri g a  r  a   n a d a ,  c o  m  o  n  u n c a   o b r i g u e  i  a  n  in  g u é m  .    F i z        
– Mas, Senhora, nunca poderia imaginar que veio à terra o que tive de fazer, proclamei em Paris, Lourdes e Iria; e 
por três vezes e os responsáveis esconderam o verdadeiro Belo Horizonte foi minha reta final neste processo. Hoje 
motivo. Por que? – Porque tiveram medo, deram trela à faz anos que lhe permiti que colocasse suas mãos em 
razão. – A Senhora sabia que isso aconteceria? – Sabia, meus pés.   Hoje passo em sua cabeça minhas mãos, 
mas o Altíssimo não condena ninguém sem antes passar sabendo que de você tudo será feito. Mesmo sabendo da 
pelo crivo do erro e depois o julgamento.  Meu Filho derrota, que Jesus está a caminho, nada poderá impedi-lo, 
disse que nesta hora não haveria fé na terra. Onde existe nem o fermento desses fariseus que você tanto lembra. 
fé, se Sua própria Igreja esconde Seu retorno? – Senhora, me permite uma última observação? 
Os primeiros papas que souberam do meu pedido na – Pode falar.
capital francesa não acreditaram no recado, acorrentaram – A Senhora é tão poderosa, por que não falou disso 
a mensagem nas gavetas do Vaticano e ordenaram outras diretamente aos papas, ao invés de falar com meninas que 
providências, para que fosse cunhada a medalha que eles seriam manipuladas?
tinham idealizado.  Catarina calou-se porque não podia – Não sou poderosa, somente o Altíssimo é poderoso, e 
fazer nada diante das circunstâncias, mas morreu para que Eu possa vir até a alguns, conforme venho a 
angustiada ao ver que meu pedido não foi levado a sério, você, são necessários alguns quesitos que são raros, que 
como deveria ser.  Anos depois, tentei de novo na França, os papas dessas épocas não os tiveram.
desta vez numa pequena cidade, e lá proclamei: “Sou a – E La Salette? 
Imaculada, aquela que deve anunciar a vinda de Jesus,  – Chorei por não poder falar. 
por isso estou aqui”.  E Bernadete foi obrigada a – E Medjugorje?   
proclamar ao padre Cros coisas que não pedi, e depois a – Seriam manipulados e agravaria mais o estado de João 
encerraram num convento longe do lugar onde se Paulo.
encontrava comigo. Quando o Papa da época teve o – Como posso proclamar isso, sabendo que não terei 
anúncio do fato, reportou-se ao anterior mas não êxito?
acreditou, fez da gruta um local de peregrinação, e o meu – Proclame-o, mesmo sabendo que a Igreja não aprovará 
pedido foi pela segunda vez engavetado no recinto do sua atitude. É o Davi diante do Golias.  Tem nas mãos 
Vaticano. Não desisti, porque os planos do Altíssimo uma pequena arma que é a chave das interpretações das 
exigiam três tentativas, e isto foi completado nas terras palavras de Jesus. Jogue-as a público e, se for da vontade 
portuguesas, foi a terceira menina por mim escolhida do Altíssimo, o gigante tombará.  Eu disse SIM a Deus 
para a mensagem à Igreja.  Pedi que fossem escrita e num momento adverso, diga agora seu SIM a esta 
endereçada ao Papa alguns anos depois de minhas verdade, sinta que pode com a ajuda de Deus fazê-la 
aparições em Iria. frutificar, porque você não é padre, eles não poderão 
Tanto Benedito XV quanto Pio XI estavam por demais encerrá-lo num convento, não poderão calar sua voz. 
ocupados e não deram importância ao que falei. Depois Você foi escolhido pelo Céu e ficarei ao seu lado até o 
Pio XII veio a saber de meus pedidos em Paris, Lourdes e último momento, para recebê-lo aqui onde estou. Estou 
Iria, e declarou ironicamente que aquilo não lhe dizia oferecendo a Deus minha vitória pelo dever cumprido, 
respeito. João XXIII quis remediar o problema abrindo a faça o mesmo, e será tranquilo. Lembra que não lhe 
Igreja ao mundo, pedindo um concílio. Achava que desta prometi nada neste mundo? Por que me cobra então 
forma o Evangelho seria proclamado com maior vitórias racionais? Estou indo, mas estarei sempre ao seu 
liberdade e Jesus retornaria no coração das pessoas , e não lado. Dizendo isto, Ela desapareceu. Fiquei por algum 
como Eu tinha declarado em Paris, Lourdes e Iria. tempo na Capela e depois subi para escrever tudo isto.  
Resolveu, por conta própria, engavetar também meus Era muita coisa, mas tudo tinha ficado gravado em minha 
pedidos para que a Igreja proclamasse esse retorno de memória e precisava escrever o mais rápido possível. 
Jesus. Paulo VI, na trilha das omissões dos papas 

(Extraído do livro Veni, Domini Jesu! - Pag.60 )


