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I Parte – Resumo das aparições de Fátima
O que é Fátima?
A intervenção do Céu para nos salvar da perseguição,
da guerra, do aniquilamento, da escravidão e do inferno
Fátima é uma visita de Maria, nossa Mãe do Céu, no nosso tempo e para o nosso tempo. É uma Mensagem de
aviso, um plano prático para a paz mundial, uma promessa do Céu. É a intervenção do Céu para nos salvar das
perseguições, do martírio, da guerra, da escravidão ou do aniquilamento. Acima de tudo, é um caminho para
salvarmos do inferno as nossas almas. Hoje Nossa Senhora, pela Providência Divina, convida-o a saber The
Whole Truth About Fatima [“Toda a verdade sobre Fátima”], dando-lhe esta oportunidade para conhecer a Sua
bela Mensagem de Fátima.
As seis aparições de Nossa Senhora
(13 de Maio – 13 de Outubro de 1917)
Nossa Senhora apareceu seis vezes em Fátima a três pastorinhos. Leia o que Ela lhes disse e a generosa resposta
destes. Estas aparições e mensagens de Nossa Senhora de Fátima são o acontecimento mais significativo na
Igreja e no mundo nos últimos cem anos e mais.
▪ 13 de Maio de 1917: "Sou do Céu"
▪ 13 de Junho de 1917: O Imaculado Coração de Maria trespassado de espinhos
▪ 13 de Julho de 1917: O anúncio do Grande Milagre e do Segredo
▪ 13 de Agosto de 1917:"Nossa Senhora veio de certeza"
▪ 19 de Agosto de 1917: A aparição nos Valinhos
▪ 13 de Setembro de 1917: Uma aparição maravilhosa
▪ 13 de Outubro de 1917: "Sou a Senhora do Rosário"
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O Milagre do Sol
13 de Outubro de 1917
Como um grande sinal de como toda a Mensagem vinha realmente de Deus, aconteceu no céu de Fátima um
grande milagre em 13 de Outubro de 1917, perante 70.000 testemunhas, na hora, data e local que Lúcia e as
outras duas crianças tinham profetizado em nome de Nossa Senhora de Fátima. Leia muitos relatos
interessantes, feitos por testemunhas oculares, do Milagre do Sol, que teve lugar durante a última aparição de
Nossa Senhora em Fátima.
Os três pastorinhos de Fátima
Esta secção faz conhecer aos leitos os três pastorinhos – Lúcia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto – a
quem Nossa Senhora apareceu em Fátima, e descreve os seus caracteres únicos, a sua vida familiar e a sua fé
heróica. Em 13 de Maio de 2000, O Papa João Paulo II beatificou Jacinta e Francisco, elevando-os assim às
honras dos altares.
▪
▪
▪

Lúcia dos Santos
Jacinta Marto
Francisco Marto

O Escapulário
Em Fátima, em 13 de Outubro de 1917, Nossa Senhora segurou o Escapulário Castanho, indicando que deseja
que todos nós o usemos, colocando-nos assim sob a sua protecção especial e, deste modo, assegurando a nossa
salvação. A Irmã Lúcia disse que o Rosário e o Escapulário são inseparáveis.
O Rosário
A Irmã Lúcia de Fátima e o Rosário
O Rosário é um aspecto muito importante da Mensagem de Fátima. Leia aqui uma breve reflexão da Irmã Lúcia
sobre o poder e a importância do santo Rosário.
Querido Amigo de Nossa Senhora
pelo Padre Nicholas Gruner

II Parte – Alguns dos Segredos de Fátima
O Inferno e o Segredo
Esta terrível visão do Inferno abre o Segredo de Fátima. Através dela, Nossa Senhora conduz-nos desde o
princípio ao essencial, à única coisa que conta: a nossa eternidade. Para salvar os pecadores, Deus quer
estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria.
▪
▪

A visão horrível e muito real
A revelação do Imaculado Coração de Maria: O último refúgio das almas
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Os Cinco Primeiros Sábados:
As aparições de Pontevedra
Nossa Senhora voltou a aparecer à Irmã Lúcia em Pontevedra em 10 de Dezembro de 1925, como tinha
prometido fazer em Fátima. Veio pedir a Comunhão de Reparação nos Cinco Primeiros Sábados. Prometeu a
salvação eterna aos Católicos que cumpram os Seus pedidos dos Cinco Primeiros Sábados. Leia o depoimento
da Irmã Lúcia sobre este acontecimento.
A Mensagem de Fátima:
Salvação e paz através da Reparação
Como Deus decidiu manifestar o Seu plano de amor, que é conceder as Suas Graças aos homens pela mediação
da Virgem Imaculada, parece que a recusa destes de se submeter docilmente à Vontade Divina é um pecado que
fere especialmente o Seu Coração e para que já não encontra em Si uma inclinação para perdoar o pecado de
desprezar a sua Mãe Santíssima e ultrajar o Seu Imaculado Coração. Nossa Senhora afirmou-o com tristeza;
muitas almas se perdem por causa deste desprezo e das blasfêmias contra Ela. Mas intercede junto do Seu Filho
por eles. Possam as Comunhões dos Cinco Primeiros Sábados, oferecidas para consolar o Seu Coração
ultrajado, ser aceites por Ele em reparação dos crimes dos pecadores.
A Cruzada Internacional do Rosário de Fátima
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