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Como um peixe não vive sem
água, nós não vivemos sem Deus.
Deus é o grande Oceano onde
habitamos, nos movemos
respirando a aragem do
sopro Divino com que Ele nos
beneficia a cada instante.
É nesse mar que eu vivo, aí me
submergi e nunca mais daí saí.
Irmã Lúcia

1916 - 2016
CENTENÁRIO
DAS APARIÇÕES
DO ANJO
Um dia, o Senhor enviou o Seu Anjo
com uma mensagem de paz e de
oração, introduzindo-nos no clima de
sobrenatural, de fé, de esperança e
de amor. Dizendo: “Não temais, sou
o Anjo da paz. Orai comigo”, e ajoe
-lhando em terra, curvou a fronte até
ao chão. Levados por um movimento
sobrenatural, imitámo-lo repetindo as
palavras que lhe ouvíamos pronunciar:
“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”.
Nesta mensagem, eu vejo a Deus
no seu Anjo, começando por introduzir-nos num caminho de fé: Meu
Deus, eu creio. Porque a fé é o fundamento de toda a nossa vida espiritual,
os alicerces onde enraíza e encontra
a seiva que nos alimenta e nos dá a
vida. É pela fé que vemos a Deus e
com Ele nos encontramos. Se vivemos
compenetrados desta verdade, desta
realidade, a nossa fé cresce, avigora-se
e leva-nos a penetrar na Imensidade
do Ser supremo de Deus.
S. Paulo diz que nós somos o templo
de Deus, sim, mas mais do que isso,
Deus é o nosso templo onde nos encontramos submergidos no Ser Imenso
de Deus que tudo vê, tudo penetra, a
tudo dá o ser e vida. Como um peixe
não vive sem água, nós não vivemos
sem Deus. Deus é o grande Oceano
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onde habitamos, nos movemos respirando a aragem do sopro Divino com
que Ele nos beneficia a cada instante. É
nesse mar que eu vivo, aí me submergi
e nunca mais daí saí. Ele me tomou
em Seus braços de Pai e me conduziu
por onde me quis levar. N’Ele acreditei,
a Ele me entreguei até que queira
transportar-me e levar-me a esse novo
dia, onde hei-de servi-Lo, adorá-Lo e
amá-Lo para sempre sem fim.
A terceira aparição do Anjo, é um incentivo à nossa adoração a Deus, no
mistério da Santíssima Trindade. Esta
oração, foi para mim um grande laço
da minha união com Deus, laço que
me estreita, me prende indissoluvelmente, gravada no meu coração: Trindade Santa, único Deus verdadeiro, em
Quem acredito, em Ti espero; eu Te
adoro e amo-Te, aceita o meu amor e
a minha humilde adoração. Tão pouco
é o que tenho para Te dar, que peço,
aceites, em troca da minha indignidade, os méritos infinitos do Coração
de Jesus e do Coração Imaculado de
Maria e em troca peço-Te a conversão
dos pobres pecadores.

Irmã Lúcia - (Como vejo a Mensagem)

1ª Aparição do Anjo
O ANJO DA PAZ
Um dia de primavera de 1916. Três crianças de seis, oito e nove anos já respon
-sabilizadas pela guarda do rebanho, passam o dia na serra entre alegres e inocentes brincadeiras, sem esquecerem a
recomendação de rezarem o terço. Rezam-no à sua maneira, abreviado, porque
o tempo é pouco para brincar, mas com o
coração todo voltado para Deus.
Lúcia era a capitã do trio e o pólo de
atracão dos primos. Com que amor ela
dizia: “Avé-Maria” e eles respondiam “Santa
Maria”! O terço ficava rezado rapidamente e
o Coração de Maria recebia-o com imensa
ternura pelos Seus Pastorinhos que já tinha
escolhido para Seus confidentes. E um dia
mandou-lhes um Anjo precursor…
Parece-nos escutar o relato do Pentecostes:
vento forte, uma luz intensa… nesta primeira aparição, só houve escuta, só o Anjo
falou. Diante da Visão, as crianças ficaram
suspensas, mas presas da beleza que vêem,
não falam entre si – contemplam. Como
aos pastores de Belém, o Anjo incute-lhes
confiança: “Não temais!” e apresenta-se:
“Sou o Anjo da Paz. Orai comigo.” Sem
resistência nem interrogações, os Pastorinhos imitam o gesto de profunda adoração
que vêem e vão repetindo a oração que
o Anjo reza pausadamente. Depois da
terceira repetição, o Anjo pede-lhes que
orem assim, porque os Corações de Jesus
e Maria acolhem as suas súplicas. E deixou-os envolvidos numa intensa atmosfera
sobrenatural, que quase nem se davam
conta de passar as horas, efeito que se
manteve alguns dias. Os Pastorinhos receberam uma mensagem para transmitir. As
visões do Profeta normalmente são para o
povo e não para si. São iniciados a rezar,
a viver por e para os outros.

O pedido do Anjo é para todos aqueles
a quem chega esta mensagem, todos nos
devemos sentir interpelados e convidados
e ser adoradores e intercessores em favor
dos irmãos.
A Mensagem de Fátima, desde a primeira
manifestação, é de salvação e reparação.
Podemos colher e seguir o belo exemplo de
fidelidade que nos dão estas crianças. Recebida a visita celeste, começam a substituir
as horas de alegre e inocente brincadeira,
pela recitação desta oração tão simples e tão
densa: “Meu Deus, eu creio, adora, espero e
amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não
crêem, não adoram, não esperam e não Vos
amam.” Como o Anjo lhes ensinou, rezavam
de joelhos e com a cabeça em terra até
caírem de cansados. Aprenderam a adorar
a Deus na grande catedral da Natureza.
Em qualquer lugar ou circunstância podemos e devemos estar na presença de
Deus com o nosso coração em atitude de
adoração diante de Deus, como faziam os
Pastorinhos de Fátima e como sempre fez a
Irmã Lúcia na sua longa a tão fecunda vida.
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2ª Aparição do Anjo
QUE FAZEIS?

O Anjo precursor da Santíssima Virgem,
depois de alguns meses, voltou a visitar os Pastorinhos para uma nova lição.
Vem para avivar o fogo que lhes tinha
posto na alma. Surpreende-os a brincar
enquanto que a família faz a sesta na hora
do maior calor, depois de uma manhã
de trabalho duro e intenso. Aparece
sem ruído, nem qualquer manifestação
extraordinária. Chama-os à atenção para
a sua presença com uma pergunta que
sabe a uma amorosa censura: “Que fazeis?” em seguida renova o pedido feito
no encontro anterior: “Orai, orai muito. Os
Corações Santíssimos de Jesus e Maria têm
sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente, ao Altíssimo, orações
e sacrifícios.”
Desta vez desprendem-se os lábios da
pequena Lúcia, pedindo um esclarecimento, como outrora a Virgem Maria ao
Anjo da Anunciação: “Como nos havemos
de sacrificar?” O Anjo responde com a
linguagem de Deus: “de tudo o que puderdes… oferecei”, porque Deus não nos
pede pouco nem muito; Ele quer sempre
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tudo. O Anjo renova a sua apresentação, desta
vez mais completa, revelando que é o Anjo
da guarda de Portugal e, solícito pelo bem
deste Povo seu protegido, pede que o ajudem
a atrair sobre ele a paz tão ameaçada pela
guerra que cobre o mundo de sangue. Antes
de desaparecer, faz-lhes uma recomendação,
quase uma súplica: “Sobretudo, aceitai e suportai, com submissão, o sofrimento que o
Senhor vos enviar.” Porque, mais do que os
sacrifícios generosamente procurados, está
a aceitação amorosa de tudo o que a vida
nos traz, verdadeira penitência que não leva
o selo da nossa vontade.
Depois desta visita, os Pastorinhos lançam-se
na descoberta das múltiplas ocasiões nas
quais possam sacrificar tudo o que lhes poderia dar prazer e oferecem pela paz, disponíveis
para todas as cruzes que possam aparecer.
Há entre eles uma natural cumplicidade e
correm com avidez para o sacrifício, como
outrora para alguma guloseima, mas sempre
com a máxima discrição, de sorte que ninguém se dá conta de nada.
“Que fazeis?” Uma pergunta que a todos nos
devia interpelar. No ritmo acelerado do dia
a dia, parece que a vida é só este tempo
contado pelo relógio, com os programas feitos
a encher todos os segundos, sem haver nenhum espaço para Deus. Se ouvíssemos este
“que fazeis?” É a voz de Deus que nos interpela como outrora Jesus a Marta de Betânea,
dizendo-nos que só uma coisa é necessária.
Por isso Ele pede a algumas almas inocentes e
generosas como os Pastorinhos, que ofereçam
constantemente, ao Altíssimo, orações e sacrifícios. Ontem pediu-o às três crianças da
Cova da iria; hoje pede-o a mim e a ti.
Passado muito tempo… Lúcia não fixou
datasdestas visitas celestes, mas o con-

3ª Aparição do Anjo
TOMAI E BEBEI O
CORPO E SANGUE
DE JESUS CRISTO
teúdo foi algo que ficou indelével na
sua memória. E os lugares ficaram marcados com inefáveis recordações. Desde
a primeira aparição do Anjo, a Loca do
Cabeço tinha para eles um atractivo especial. Sentiam vontade de aí rezar e lá
foram com as ovelhas, o que certamente
já tinham o costume de fazer, sobretudo
desde a segunda aparição.
Rezaram a oração que o Anjo lhes havia
ensinado neste lugar, repetindo-a várias
vezes prostrados, conforme aprenderam na
primeira aparição. É um gesto de profunda
adoração, no qual o ser humano se reduz à
sua condição de nada diante d’Aquele que
É. Só quando o homem desce à verdade
do seu nada, é que se aproxima de Deus.
Uma luz intensa e desconhecida iluminou
a gruta. Os três surpreendidos levantaram
o rosto e viram aquela aparição que já
conheciam, mas desta vez iluminada pela
presença de Cristo na Eucaristia.
O Anjo trazia consigo a própria LUZ, pois
ele é apenas o Seu mensageiro. É um ser
luminoso, mas pela luz que recebe do Sol
Divino. Poderia ser confundido com o Sol,
mas ele não é o Sol; recebe a luz de Deus.
Por isso, ao chegar junto dos Pastorinhos,
não deixa que eles fiquem a contemplar
a sua beleza. O Anjo diz com o seu gesto
que é criatura como eles, prostrando-se ao
lado deles e ao mesmo nível deles diante
de Deus ali presente na Eucaristia. Não
houve explicações. Os Pastorinhos foram
imediatamente introduzidos na Adoração.
Com eles o Anjo rezou uma oração de

adoração e reparação, ensinando-os a estar
diante de Deus sempre em adoração e intercessão pelos irmãos. E eles assim procederam durante a sua vida: para os dois
mais novos, mais breve mas intensa; para a
Lúcia “mais algum tempo”, a qual mesmo
com o peso dos anos, nunca afrouxou o
erguer dos seus braços.
O mesmo Senhor que receberam as crianças
da Serra de Aire, nós O recebemos sempre
que comungamos nas devidas disposições.
Sejamos conscientes da Sua PRESENÇA
REAL. Adoremos e reparemos, ouvindo dirigidas a nós as palavras do Anjo ao dar
a Comunhão aos Pastorinhos: “Tomai e
bebei o Corpo e Sangue de Jesus Cristo,
horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai
o vosso Deus. (Mem.1)” É um pedido do
Coração de Deus. Ele quer precisar de nós
para salvar os irmãos. Aceitemos o convite
com generosidade.
Carmelo de S. Teresa - Coimbra
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GRAÇAS
A

minha neta nasceu no dia 13 de Fevereiro de 2013 com uma deficiência no braço direito, colocando os médicos a possibilidade de ela ter
de ser operada. Recorri à intercessão da Irmã Lúcia pedindo para
que a menina se curasse daquela deficiência. Graças a Deus e à proteção
da Irmã Lúcia, a Laurinda, agora com 3 anos, sem ter sido preciso fazer
nenhuma operação, está uma criança perfeita.
Florinda Carvalho | Portugal

S

ou uma devota da Irmã Lúcia e faço-lhe todos os dias uma oração
encomendando-me a ela. Pedi-lhe que quando fizesse os exames de
revisão de saúde estivesse tudo bem, porque eu temia ter algum problema no peito. Graças a Deus e à sua intercessão tudo saiu bem e por isso
aqui estou a comunicar a graça recebida, como prometi. Sinto-me sempre
sob a protecção da Irmã Lúcia e tenho muita confiança na sua intercessão.
Ana Teresa Navarro | Las Palmas de Gran Canaria

P

edi à Irmã Lúcia que intercedesse junto de Jesus e de Nossa Senhora concedendo-me a graça do meu marido não ter de ser novamente
operado a um rim, pois o problema era grave. Fui atendida e junto este
donativo para ajuda da Causa de Beatificação. Fico muito grata à Irmã Lúcia.
Maria Amélia | Portugal

V

enho agradecer e comunicar uma graça obtida por intercessão da
Serva de Deus Irmã Lúcia, a quem pedi ajuda na minha dificuldade e
ela atendeu-me. Estive durante uma semana com uma forte dor de
cabeça sem que a medicação fizesse efeito e sem que eu conseguisse
fazer nada. Tinha uma viagem marcada para a semana seguinte e já tinha
comprado a passagem, mas estava muito preocupada por não conseguir
melhorar. Foi quando peguei no livro “O Rosário com a Irmã Lúcia” e pedi à
Irmã Lúcia que atendesse a minha necessidade de melhorar. Esforcei-me
por rezar o terço, prometendo a divulgação desta graça para honra e glória
de Jesus e Maria e como testemunho para a sua beatificação. Deitei-me e
adormeci, ao acordar a dor tinha passado completamente. Faço votos que
o meu testemunho sirva para ajuda da rápida beatificação desta santa dos
nossos tempos de quem sou muito amiga e devota.
Maria Isabel | França
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O

Miguel, de 5 anos, foi internado no pediátrico de Coimbra com perda
de movimentos dos membros inferiores e rigidez de pescoço e coluna, o que aconteceu de uma forma súbita. Durante cerca de um mês,
apesar de repetidos e insistentes exames, análises e acompanhamento
médico de inúmeras especialidades e de estar medicado fortemente contra vírus, bactérias e doenças auto-imunes, o diagnóstico da doença manteve-se desconhecido. Neste período o Miguel nunca apresentou melhoras, pelo contrário apareceram algumas outras complicações decorrentes
também da medicação, estando em risco de ficar com limitações físicas
graves ou até mesmo de conseguir viver. Esta situação gerou uma onda de
grande oração, oferecida com fé e amor pelos familiares e muitos amigos
e conhecidos, entre os quais as Irmãs Carmelitas de Coimbra pedindo a
intercessão da Irmã Lúcia pela cura do Miguel. Por fim, apesar de ainda não
se saber qual foi o vírus causador desta doença, o Miguel recebeu a graça
das melhoras e de uma rápida recuperação. Hoje é uma criança “normal”,
apenas com algumas limitações muito suaves que vão sendo recuperadas
com a fisioterapia. Agradecemos a Deus a sua infinita Misericórdia e graça,
assim como às Irmãs Carmelitas e à intercessão da Irmã Lúcia, a quem estamos eternamente gratos.
Cláudio Cardoso e Família | Portugal

L

endo a revista mensal do Mensageiro do Coração de Jesus, que se publica aqui no Paraná, e que trazia alguns artigos sobre a Irmã Lúcia,
comecei a fazer a oração para pedir a beatificação pedindo a sua intercessão pela minha filha de 12 anos que estava a passar por um dificílimo
tratamento para ansiedade e depressão com vários médicos e com uma
medicação muito pesada. Pedi à Irmã Lúcia a ajuda de ela passar de ano,
pois sempre foi uma boa aluna, mas como estava a faltar muito da escola disseram que talvez reprovasse. Mesmo assim não desisti, continuei a
pedir a graça. Foi muito difícil, mas faltando cerca de um mês para acabarem as aulas consegui que ela fizesse os trabalhos domiciliares de todas as matérias e assim conseguiu ser aprovada, sem necessidade de exames complementares. Continuo, muito agradecida, rezando e oferecendo
a santa Missa pela beatificação da Irmã Lúcia, pastorinha de Fátima.
Rita de Cássia | Brasil

O

meu filho estava desempregado sem conseguir arranjar emprego. Fui
a Fátima e pedi com grande fervor à Irmã Lúcia que intercedesse junto da nossa Mãe do Céu para que ele conseguisse arranjar alguma
colocação. Ela ouviu a minha súplica e, no dia seguinte, o meu filho recebe
um telefonema a dizer que foi aceite num emprego. Graças a Deus e à intercessão da Irmã Lúcia ele continua a trabalhar e feliz e eu estou muito
agradecida.
Eva do Céu Machado | Famalicão
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NOTÍCIAS
FUNDAÇÃO
IRMÃ LÚCIA DE JESUS

BIOGRAFIA EM

FRANCÊS

A Causa de Beatificação e Canonização da Serva de Deus Irmã Lúcia
de Jesus criou a Fundação Irmã Lúcia
de Jesus que terá como principal finalidade divulgar a sua vida e espiritualidade em todo o mundo.
Informamos que os dados para envio
de ofertas e ajudas para este fim
passam a ser os que se indicam na
página 11.

Fundação
Irmã Lúcia de Jesus
DISTRIBUIÇÃO DE

RELÍQUIAS
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Têm chegado à Causa de Beatificação
da Serva de Deus Irmã Lúcia muitos pedidos de relíquias, provindos de várias
partes do mundo. Continuamos a informar que a Igreja proíbe a distribuição

O livro da Biografia da Irmã Lúcia,
“Um caminho sob o olhar de Maria”,
está já disponível também em língua
francesa.
A obra, da autoria do Carmelo de Coimbra, Portugal, onde a Irmã Lúcia viveu a
maior parte da sua vida, foi publicada em
português em Outubro de 2013, contém
a narrativa da sua vida desde a infância
até à morte, assim como os acontecimentos mais importantes vividos pela Irmã
Lúcia e com ela relacionados; contém
ainda uma vasta fotobiografia.
Está também disponível em inglês, italiano, polaco e brevemente em espanhol.
ou veneração de relíquias antes do
reconhecimento das virtudes heróicas,
por esse motivo não nos é permitido ainda distribuir relíquias.
Informamos também que esta Causa de
Beatificação reserva-se a faculdade de
distribuir relíquias não se responsabiliza pela autenticidade das relíquias
distribuídas em Fátima.

MEMORIAL
DA IRMÃ LÚCIA
Com o objectivo de dar a conhecer melhor a vida da Irmã Lúcia,
especialmente enquanto Carmelita, e de expor alguns dos seus objectos pessoais,
o Carmelo de Santa Teresa criou um espaço, que alberga o espólio daquela que ,
daqui, elevou ao Céu, tantas orações e sacrifícios por toda a humanidade, através da
divulgação da mensagem de Fátima e da devoção ao Coração Imaculado de Maria.

HORÁRIO:
De 3ª feira a 6ª feira
10 00 horas - 12 00 horas
15 00 horas - 18 00 horas
Sábados, Domingos e Feriados
15 horas às 18 horas

Encerra à Segunda-feira
De 1 de Novembro a 1 de Abril o horário
da tarde é das 14.00h às 17.00h.
Marcação de grupos:
Telefone: 239 781 638
memorialirmalucia@carmelitas.pt
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MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA I
Autor: Irmã Lúcia
Editor: Secretariado dos
Pastorinhos
Nº de páginas: 237
Preço: 6.00 €
MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA II
Autor: Irmã Lúcia
Editor: Secretariado dos
Pastorinhos
Nº de páginas: 194
Preço: 5.00 €

LÚCIA, A VIDA DA
PASTORINHA DE FÁTIMA
Autor: Thereza Ameal
Editor: Lucerna
Nº de páginas: 78
Preço: 10.00 €

APELOS DA MENSAGEM
DE FÁTIMA
Autor: Irmã Lúcia
Editor: Carmelo de Coimbra
e Santuário de Fátima
Nº de páginas: 300
Preço: 7,50 €

MARCADOR DE LIVROS
Conjunto de 5 marcadores

COMO VEJO A MENSAGEM
ATRAVÉS DOS TEMPOS
E DOS ACONTECIMENTOS
Autor: Irmã Lúcia
Editor: Carmelo de Coimbra e
Secretariado dos Pastorinhos
Nº de páginas: 63
Preço: 2.00 €
O ROSÁRIO COM A IRMÃ LÚCIA
Autor: Irmã Lúcia/
Carmelo de Coimbra
Editor: Edições Carmelo
Nº de páginas: 88
Preço: 3.00 €

Preço por unidade 0,50 €

POSTAIS
Conjunto de
12 postais com
fotografias da
Irmã Lúcia
dentro de uma
capa desdorável.
Preço por unidade 4,00 €
Os pedidos podem ser feitos para:

UM CAMINHO SOB O OLHAR
￼ Carmelo de Santa Teresa,
DE MARIA (Biografia da Irmã Lúcia)
Rua de S. Teresa, 16
Autor: Carmelo de Coimbra
Editor: Edições Carmelo
3000-359 Coimbra
Nº de páginas: 496
PORTUGAL
Preço: 20.00 €
causabeatificacaolucia@lucia.pt
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Este Boletim é distribuído gratuitamente
A quem desejar colaborar nas despesas
da Causa de Beatificação da Serva de Deus
Irmã Lúcia, agradecemos o envio
dos donativos para:
Causa de Beatificação e Canonização
Irmã Lúcia de Jesus
Carmelo de Santa Teresa,
Rua de Santa Teresa, nª 16
3000-359 Coimbra - Portugal
BANCO POPULAR
N.I.B - 0046 0225 00600219021 31
IBAN - PT50 0046 0225 0060 0219 0213 1
SWIFT/BIC: CRBNPTPL
Agradecem-se todos os donativos recebidos.

BIOGRAFIA
Lúcia Rosa dos Santos, nasceu em Aljustrel,
paróquia de Fátima, no dia 28 de Março de1907.
Na companhia de seus primos, os Bem-aventurados Francisco e Jacinta Marto, recebeu por três
vezes a visita de um Anjo (1916) e por seis vezes
a visita de Nossa Senhora (1917), que lhes pediu
oração e penitência em reparação e pela conversão
dos pecadores. A sua especial missão consistiu em
divulgar a devoção ao Coração Imaculado de Maria
como alma da mensagem de Fátima.
Ingressou na Congregação de Santa Doroteia, em
Espanha, onde se deram as aparições de Tuy e
Pontevedra, as aparições da Santíssima Trindade,
de Nossa Senhora e do Menino Jesus.
Desejando uma vida de maior recolhimento para
responder à mensagem que a Senhora lhe tinha
confiado, entrou no Carmelo de Coimbra, em
1948, onde se entregou mais profundamente à
oração e ao sacrifício. Nossa Senhora veio buscá-la no dia 13 de Fevereiro de 2005 e o seu corpo
repousa na Basílica de Nossa Senhora do Rosário,
em Fátima, desde o dia 19 de Fevereiro de 2006.

Nos primeiros Sábados de cada mês
e todos os dias 13
a Eucaristia no Carmelo de Coimbra
é oferecida pelas intenções
das pessoas que se encomendam
à intercessão da Irmã Lúcia.

ORAÇÃO
PARA PEDIR
A BEATIFICAÇÃO
DA IRMÃ LÚCIA
Santíssima Trindade, Pai, Filho e
Espírito Santo, adoro-Vos profundamente e Vos agradeço as aparições da
Santíssima Virgem em Fátima para
manifestar ao mundo as riquezas do
seu Coração Imaculado.
Pelos méritos infinitos do Santíssimo
Coração de Jesus e do Coração
Imaculado de Maria, peço-Vos que,
se for para vossa maior glória e
bem das nossas almas, Vos digneis
glorificar diante da Santa Igreja, a
Irmã Lúcia, pastorinha de Fátima,
concedendo-nos, por sua intercessão,
a graça que Vos pedimos. Amen.
Pai-nosso. Avé Maria. Glória.
Com autorização eclesiástica
Pede-se o favor de comunicar as graças
recebidas ao Carmelo de Coimbra.
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A Mensagem do Anjo
A Mensagem é a revelação de
Deus presente no mundo entre os
homens, particularmente, em cada
um de nós.
Não é uma coisa nova. Desde
o princípio de todos os tempos,
Deus, de vários modos, se revelou á
Humanidade, e em todos os tempos
existiram almas fiéis, que seguindo
a luz da fé, O encontraram, O
adoraram, O serviram e amaram,
n Ele confiaram abandonandoSe em Seus braços de Pai, n Ele
encontraram a vida, a graça, a força
e a salvação em Cristo Seu Filho,
único Salvador da Humanidade.
Deus sempre existiu e sempre há-de
existir com os Seus eleitos, no Reino
dos Céus. Grande é o Senhor, imensa
a Sua misericórdia, eterno o Seu
amor!
Creio em Ti, adóro-Te, em Ti confio
e amo-Te! Para Ti vivo.

Irmã Lúcia
Como vejo a Mensagem

Propriedade: Causa de Beatificação da Irmã Lúcia
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