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OS CHAMADOS DE AMOR E A CONVERSÃO  
E AS MENSAGENS DE FÁTIMA 

 
22 de fevereiro de 2015 - Chamado ao Amor e à Conversão do 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
Meu filho especial de Fátima. 
Querido filho: 
Fala a Tua Santíssima Mãe ao teu coração, consumindo o teu 

pequeno coração com minha Chama de Amor do Meu Imaculado e 
Doloroso Coração. 

Querido filho: 
As palavras que, no silêncio do teu coração, te transmito, são os 

Últimos Chamados de Amor e Conversão para toda a humanidade. Por 
isso, esta mensagem deve ser levada no coração e no silêncio das almas 
santas: vítimas reparadoras. Seguirá adiante nossa Obra. 

Querido filho: 
Tens sido uma bandeira discutida, uma parede atacada com dardos 

escondidos de calúnia, para a defesa de minha glória. Sempre tens saído 
em minha defesa e honra. E eu, tua Mãe Santíssima, te guardei no mais 
profundo de meu Ventre Imaculado. 

Meu Doloroso e Imaculado Coração triunfará sobre a Igreja do meu 
Filho. E por isso, a humanidade deve preparar-se, porque o tempo é muito 
curto. Tu, pequeno broto de minha alma, sofres porque muitos fazem caso 
omisso às minhas palavras. Muitos se tornam surdos à voz de meu Filho, 
Jesus Cristo. 

Mas desejo consolar-te, filho meu. Porque te escolhi como meu 
filho especial de Fátima.  
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Fátima permanece em sua alma. A mensagem de Fátima está 
guardada no meu coração. O dom de Fátima fica selado, impresso, 
fundido total e plenamente em ti. 

Querido filho: 
Obrigado por aceitar meu Chamado. Obrigado por tua docilidade, 

que eu, tua amada Mãe, tenha te escolhido desde sempre, como o filho 
especial de Fátima. Fátima está guardada em teu coração. 

Lúcia, Francisco e Jacinta estão intercedendo por si. Busca sempre 
a honra e a glória de tua amadíssima mãe. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria 
Puríssima, sem pecado concebida. 

*********** 
26 de outubro de 2016 - Chamado de Amor e Conversão do Casto e 

Amante Coração de São José 
Filhos do meu Castíssimo Coração: mostro-lhes o caminho para a 

Casa de Nazaré. Mas recordem, filhos, que este caminho é estreito, 
porque é um caminho de purificação espiritual. E a chave para abrir a 
porta da Casa de Nazaré é a chave da cruz. 

Assim, queridos filhos, carreguem as suas cruzes, para que no final 
deste caminho, possam abrir esta porta, que está aberta a todos. Mas 
nem todos se unem à Vontade Divina carregando a amada Cruz. 

Filhos: não joguem nem rejeitem as cruzes. Porque a Cruz é a 
salvação e faz dos seguidores do meu Filho adotivo, verdadeiros 
apóstolos. 

Filhos: vejam o exemplo dos Três Pastorzinhos de Fátima. Sofreram 
muito; ficaram com medo; foram perseguidos e até encarcerados. Mas, 
apesar de serem umas crianças, foram muito valentes. Foram alminhas 
vitimas que se ofereciam pelo mundo . 

Filhos: invoquem a intercessão da Lúcia, de Francisco e da Jacinta, 
para que vocês, sendo pequenos, obedeçam aos Chamados de Amor e 
da Conversão. Retomem o caminho, como o Resto Santo, para Lar de 
Nazaré. E neste caminhar glorifique a Cruz. 

Amo-os e os abençoo. E assim, como Eu abençoei o mundo, em 13 
de outubro, em Fátima assim esta bênção se renove com minha Presença 
e meus Chamados de Amor e de Conversão. 

Em Nome do pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
*********** 
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13 de janeiro de 2017 - Chamado de Amor e Conversão do Sagrado 

Coração Eucarístico de Jesus 
Queridos apóstolos de meu Sagrado Coração. Vejo-os com 

misericórdia, e o meu Coração os estreita junto ao meu peito, para que 
se encham da Fonte da minha Divina Misericórdia. 

Meus pequenos apóstolos: 
Quero recordar a palavra da minha Mamãe Celestial em Fátima. 

Quando anunciava que "viriam modas que ofenderiam ainda mais a meu 
Pai", minha Mãe se referia a todas as correntes do mundo.  

E essas novas correntes que se infiltraram na humanidade, 
destruíram a dignidade do homem e danificaram minha Casa , e 
estremeceram muitos dos que habitavam em minha Casa. 

Pequenos, refiro-me também à apostasia generalizada.  
Agora, para muitos dos meus seguidores, tudo se fixa com razão. E 

a ciência e a fé já não tem importância para muitos. As novas correntes 
que entraram para deteriorar o Santo Sacrifício da Missa e os 
Sacramentos; as novas modas diabólicas que ofendem meu Coração, o 
aborto, o homossexualismo, o divórcio, a imoralidade de todo gênero. 

Pequenos apóstolos, reparem: 
- Que as famílias dos Últimos Tempos, consagradas aos nossos Dois 

Corações, reparem os pecados das famílias com paz, oração, respeito e 
caridade. 

- Que as almas consagradas aos nossos Dois Corações, nestes 
Últimos Tempos, reparem a apostasia, a impiedade e a irreverência, sendo 
almas santas e fervorosas. 

- Que a juventude que se consagra aos nossos Dois Corações, repare 
com sua vida virtuosa e de oração os pecados do resto dos jovens. 

- Que as crianças consagradas aos nossos Dois Corações ofereçam 
o pequeño sacrifício de orar e de assistir também aos meus Cenáculos 
apostólicos de Oração. 

- Que as crianças vejam ao meu Francisco, a minha pequeña Jacinta 
e à minha amada Lúcia, como um exemplo de infância santa e virtuosa. 

- Que todas as almas de meu Exército Fiel, em seus estados de vida, 
reparem os pecados da humanidade, e assim, viverão melhor e serão 
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melhores filhos da grande Promessa de minha Mãezinha em Fátima: ao final 
Seu Coração triunfará. 

Jesus que lhes ama. Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito 
Santo. Amém. 

*********** 
14 de janeiro de 2017 - Chamado de Amor e de Conversão do 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
Queridos filhos:  
Meu Coração Imaculado está com vocês, e os Olhos de Misericórdia 

de meu Filho dirigem-se à toda a humanidade, porque este é um tempo 
de graça. 

Fátima alcançou para os homens um tempo de paz. Mas também é 
um tempo de preparação espiritual, de reparação e adoração ao Coração 
Eucarístico de Jesus. 

Queridos filhos: 
Eu desejo conduzi-los ao porto seguro: ao meu Coração. Para que 

no meu Coração, que é o Sacrário Vivo e por excelência de Jesus, 
encontrem-se com Ele; recebam o Seu Amor; sintam o Seu Poder 
Misericordioso que cura  seus corações. 

Pequenos: Eu desejo moldar os seus corações segundo o modelo 
do Coração do meu Filho. 

Pequeninos: sejam dóceis. Deixem que minhas mãos destruam 
seus corações, para construir um novo coração: o Coração de meu Filho 
que é meu próprio Coração em vocês. E assim, pequeninos, viverão de 
verdade nossas palavras. Escutemos juntos o silêncio de Jesus. 

Pequeninos: como Lúcia, Francisco e Jacinta, oremos também em 
silêncio. Um silêncio que repare o ruído blasfemo do mundo. Eu os amo 
e os abençoo. 

Pequenos, farei de vocês, se amarem e ouvirem minhas Palavras, 
verdadeiros filhos da Promessa de Fátima. E assim o Meu Coração 
Imaculado triunfará em vocês. 

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
 

*********** 
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27 janeiro 2017 - Chamado de Amor e de Conversão do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus 

Queridos apóstolos do meu Sagrado Coração: devem saber que a 
mensagem de Fátima é também uma mensagem de Unidade. 

O Dom da Unidade provém da união mística e profunda que o 
Espírito Santo forjou e cimentou do meu Sagrado Coração com o Coração 
Doloroso e Imaculado de minha Mamãe Celestial. E desta união nasce 
como fruto, o Dom da Unidade. 

Esta unidade foi pedida em Fátima, quando a minha Mãe anunciou 
que a guerra acabaria, e os soldados voltariam para as suas casas. Esta 
foi a unidade do povo e a unidade da família. 

A Mãe, em Fátima, pediu a união de toda a Igreja ao seu Coração 
Imaculado. Mas agora, queridos filhos, no tempo dos Sagrados Corações 
de Jesus e de Maria, venho pedir, como Deus e como Redentor, a 
Unidade: 

Que toda a Igreja peça o Dom da Unidade.  
Que todos os cristãos unidos ao Santo Padre e seus pastores 

peçam o dom da unidade. 
Que as famílias peçam o Dom da Unidade.  
Que os apóstolos dos nossos Sagrados Corações destes últimos 

tempos peçam em oração o Dom da Unidade. 
Meus pequenos apóstolos dos Últimos Tempos: vivam em unidade. 

Sejam abertos na unidade. Estejam unidos em nossos Sagrados 
Corações. Amem e suportem-se mutuamente. Perdoem-se e animem-se 
mutuamente. Todos, como o Exército de minha Mãe, acompanhem-se 
neste êxodo dos corações. 

Queridos filhos: convido-os a que consolem meu Coração, como o 
fez o pequeno Francisco. Convido-os a que se entreguem pela conversão 
dos pecadores, pelo Santo Padre, pelos sacerdotes, como almas vítimas. 
Assim como a minha amada Jacinta. 

E agora propaguem no mundo a Devoção aos Sagrados Corações 
de Jesus e Maria. 

À minha filha Lúcia foi encomendada a missão de propagar a 
Devoção ao Imaculado Coração de minha Mãe Celestial. 

Mas a vocês, nestes Últimos Tempos, e ao pequeno Elias, que se 
dirige aos apóstolos de nossos Sagrados Corações, pede-se-lhes e se 
lhes encomenda, propagar a Devoção aos Nossos Sagrados Corações, 
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unidos pelo Amor do Espirito Santo. Unam-se, todo meu Resto Fiel, para 
consolar, para entregarem-se como almas vitimas, e para estender no 
mundo o Reino Eucarístico de meu Coração, por meio do Triunfo do 
Coração de minha Mãe. 

Leiam a Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 1. 
Eu te dou minha Bênção: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 
*********** 

14 fevereiro 2017 - Chamado de Amor e de Conversão do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria 

Amado filhinho:  desde o início das manifestações em Fátima, foi 
anunciado que se tratava de uma Obra realizada através dos Sagrados 
Corações da Mãe e do Filho. 

O Eterno Pai desejou, que em Fátima se manifestassem os 
Sagrados Corações. E neste lugar bendito escolhido pelo Pai, foi 
anunciado o Triunfo do Meu Imaculado Coração. 

Esta é, meu pequenino, a grande Promessa de Fátima. E como 
filhos do meu Coração são também herança desta grande Promessa. 
Pois como Mãe, desejo que o meu rebanho fiel participe no meu Triunfo. 

A Santa Margarida foi anunciado o Reinado do Sagrado Coração de 
Jesus. 

Aos três pastorzinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, foi-lhes anunciado 
o Triunfo do Meu Imaculado Coração. 

Agora, estas duas grandes profecias e carismas, do Triunfo e 
do Reinado de nossos Sagrados Corações, encontram a sua 
plenitude e cumprimento no Apostolado dos nossos Sagrados 
Corações. 

Porque é com os apóstolos dos nossos Sagrados Corações, que se 
realizará o Triunfo do Meu Coração Doloroso e Imaculado, e o fruto deste 
Triunfo será o advento do Reino Eucarístico do Sagrado Coração de meu 
Filho. 

Agora, pequeno Elias, compreendes porque te enviamos a Fátima? 
Para que desde este lugar, faças a entrega da mensagem e da promessa 
à Divina Vontade do Eterno Pai, através de nossos Sagrados Corações, 
para que esta grande Obra de Amor se realize segundo seus Santos 
Planos, e sejam purificadas estas Manifestações do Céu, em Fátima, da 
intervenção humana, que tem detido infinidade graças, por pensar e agir, 
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não como Deus, mas como homens, fazendo que esta mensagem seja 
mal interpretada, desviada, e até mesmo ignorada pelos homens. 

Consagra e repara, pequeno meu, este desvio de minha 
mensagem, que os homens causaram, por ignorar minha mensagem, e 
não vivê-la. Faça esta oração: 

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo, que sempre 
intervém na história humana para a salvação das almas, e que 
suscitam profetas para que anunciem vossas Palavras de Vida e 
Consolo, damos-vos graças pelo Dom de Fátima, que é um convite 
à Adoração Eucarística, à reparação dos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria, viver a Santa Lei de Deus, e à reconciliação dos 
homens. 

Permiti-nos, Pai, escutar vosso Filho, que, por meio da força do 
Espirito Santo, nos fala com e por meio do Imaculado Coração de 
nossa Santíssima Mãe. 

E viver, acolher e obedecer a santa mensagem de Fátima que 
é: o arrependimento, sacrifício, penitência, reparação e santidade, e 
consolar assim, aos Santíssimos Corações de Jesus e de Maria. 

Santa e Adorável Trindade, entregamos-vos as manifestações 
do Céu e as mensagens de Fátima, para que a humanidade creia e 
viva esta Santa Mensagem do Anjo da Paz e de Nossa Senhora, para 
que a Igreja de Jesus creia e obedeça e assim como é 
responsabilidade anunciar e denunciar, como Profeta, apregoar a 
Santa Mensagem de Fátima. 

Pedimos-vos Pai, que, por meio do Triunfo do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria, venha logo o Reino do Sagrado 
Coração Eucarístico de Jesus. 

Santíssima Trindade, que, por meio da Intercessão da 
Santíssima Mãe do Rosário de Fátima, se realize logo o Triunfo final 
de seu Coração Imaculado; se dissipem as trevas que entraram na 
Casa de Deus, confundindo muitos corações, e a Paz seja concedida 
a todos, de maneira especial nas famílias, e o mundo deixe de 
ofender a Jesus, que já está muito ofendido. 

Entregamos-vos, Santíssima Trindade: Fátima, suas 
Mensagens, e seus Sinais, para que se realize seu cumprimento 
profético para a maior Glória de Deus e a salvação das almas. Por 
intercessão de Lucia, Francisco, Jacinta e o Anjo da Paz. Amém.  
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Orem assim, pequenino. Ajudem-me a realizar minhas intenções 
maternais. Dou-te as graças. Amo-te e te abençoo: Em Nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

****** 
14 maio 2017 - Chamado de Amor e de Conversão do Coração 

Doloroso e Imaculado de Maria 
A Madre veio como Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 

acompanhada por São Francisco e Santa Jacinta Marto. As duas 
crianças trazem, cada uma, o Santo Rosário muito luminoso. E 
Nossa Senhora diz: 

Queridos filhos: convido-os a compreender a mensagem de meu 
Coração. É uma mensagem para a Salvação. 

Pequenos: sou Mãe Evangelizadora, porque eu não venho para 
acrescentar, nem para modificar o Evangelho de meu Filho. Senão que 
quero, com Amor Maternal, com paciência de Mãe, ensinar-lhes, com 
meus Chamados de Amor e de Conversão, que vivam o Evangelho de 
Jesus. 

Necessito, queridos filhos, que vivam minhas Mensagens. Venho 
evangelizar os vossos corações. Quero que recebam, com o coração 
aberto, a Boa Nova do céu. 

Pequenos: já se passaram cem anos da minha Mensagem em 
Fátima. Mas foram, filhos meus, cem anos de desobediência. Cem anos 
de ignorância. Cem anos de perseguição e rejeição. 

O vício pecaminoso de destruir o profeta e suas mensagens, em 
muitos corações, dentro da casa de meu Filho, não cessou. 

Filhos meus: reparem com suas orações. Reparem com suas vidas 
santas, e consolem meu Coração, como Francisco e Jacinta, que se 
entregaram até ao fim, para consolar os nossos Corações ofendidos pelos 
pecados e pela rejeição de Deus. 

Filhinhos meus: peçam perdão, ofereçam orações e sofrimentos de 
cada dia, pelos que não aceitaram e não viveram minhas Mensagens. 

Filhos: abram-se totalmente. Amem-me de verdade. Porque, com 
meu Coração Imaculado, quero conduzi-los ao Céu. Escutem-me e 
mudem. Porque Jesus quer a salvação eterna de cada uma de suas 
almas. Sejam santos, no amor, na fé e na misericórdia. 

Dou-lhes minha Bênção. Francisco e Jacinta rogam por todos meus 
apóstolos. Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 


