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Apresentação

Este livro foi concebido em 2005 como fruto da devoção pessoal de um grupo que desejava à época 
mostrar através de testemunhos o poder dos sinais de Deus sobre a humanidade, em especial daqueles 
derramados através de Nossa Senhora de Fátima. O projeto seguia o exemplo do livro anteriormente publicado 
sobre as graças alcançadas através de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no santuário do mesmo nome em 
Belém do Pará.

A procissão das velas como é chamada a procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima, realizada 
todo dia 12 de maio de cada ano em Belém do Pará, vem tendo um aumento impressionante de peregrinos e 
romeiros para ela acorrem. Nesta que sempre foi uma terra essencialmente mariana, famosa mundialmente 
pelo Círio de Nazaré, a devoção à Maria apresenta muitas facetas e caminhos. Todos são aspectos dessa que 
nos toma pelas mãos e nos conduz a Jesus.

Do grupo de pessoas, que voluntariamente entraram no projeto, fizeram parte os professores Verônica 
do Couto Abreu, Terezinha de Lisieux Miranda da Silva, Márcio Bruno Barra Valente , Mário Gouveia,  Arnoldo 
de Hoyos Guevara , Rosa Rizzi e o Padre José Maria da Silva Ribeiro, à época Pároco do Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima em Belém do Pará.

 Muitos obstáculos financeiros impediram que ele viesse à luz em formato impresso naquele momento. 
Porém, os caminhos do Senhor são incompreensíveis para nós. Doze anos se passaram. Estamos em 2017, 
ano do centenário do Nossa Senhora de Fátima. Conseguimos recuperar a maior parte dos arquivos e os 
publicamos aqui, graças à tecnologia digital e principalmente à inspiração dada pelo Espírito Santo e por 
Maria Santíssima.

Que este pequeno livro sirva como testemunho do poder do Cristo, que é anunciado pela sua Mãe, 
porque a força do testemunho está justamente no fato de ele ser uma narrativa que foge às rédeas da razão que 
calcula, antes pertencendo à esfera da do mistério que se assoma diante de nossos ouvidos e de nossos olhos 
pela força do Espírito Santo, como signo, como marca de Sua presença e de Sua misericórdia entre nós.

P.S. Em 16 de outubro de 2017,  segunda-feira, por volta de 19 horas local , quando estávamos a 
terminar a formatação deste livro, o telefone toca, era  nossa querida irmã e amiga Mônica Valéria Silva, 
de Avanca, em Portugal. Estava ela a ligar da praia do Furadouro, estarrecida pelos grandes incêndios que 
se alastravam pelo país naquela que foi a pior noite do ano, segundo os portugueses. Então ela nos falou 
da carta com mensagens urgentes que seu Grupo de Oração, que peregrina todo primeiro sábado de cada 
mês a Fátima, estava a distribuir. Temos certeza de que este é um sinal de que Nossa Senhora desejava que 
esta carta chegasse a outros filhos seus. Ela se encontra no final do livro. Agradecemos à querida Mônica 
e à sua nora Anabela Pinho que tornaram possível que este importante documento de fé chegasse até nós.

Na madrugada do dia 17, após meses de seca, atendendo às orações de milhares, a chuva 
milagrosamente caiu e fez cessar os incêndios.
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Belém, Pará, outubro de 2017.

Cem anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal.
Trezentos anos da aparição de Nossa Senhora de Aparecida no Brasil.
Duzentos e vinte e cinco anos do Círio de Nazaré. em Belém do Pará.

Profa.Kátia Mendonça1

1  Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da  UFPA- 
Universidade Federal do Pará.
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MARIA, MÃE DA IGREJA

* Padre José Maria da Silva Ribeiro2

Originário da maternidade divina e de sua santidade, o título de Mãe da Igreja, outorgado a Maria, 
surge como uma consequência inevitável. Sua característica de intercessora a coloca como aquela que se 
dispõe a tornar-se advogada dos cristãos, consoladora dos que sofrem e, por isso assume a maternidade de toda 
a Igreja-comunidade de Cristo.

Santo Agostinho, referindo-se à maternidade de Maria, pergunta que, se ela é mãe da Cabeça (Jesus 
Cristo), por que não pode ser mãe dos membros (a Igreja)? A partir do episódio ocorrido em Caná, ela torna-
se intercessora. Aos pés da cruz ela assume a missão de tornar-se mãe dos redimidos pela cruz de seu Filho. 
Quem foi assim investida, não tem “autoridade” para interceder?

A presença forte de Maria aparece claramente na Igreja do Oriente, em orações do século IX, em que 
os fiéis pedem a mediação de Maria junto a Jesus. Ao recomendar à Igreja que tome Maria como modelo, o 
Papa Paulo VI retrata-a como paradigma do grande anseio do homem moderno: a paz, a realização, a justiça, 
a eleição dos valores reais e a alegria de estar a serviço.

Há quem se pergunte sobre a pertinência do título de “Mãe de da Igreja”, que é conferido à Virgem. 
Ora, Maria é Mãe de Jesus, que é Filho de Deus e, por esse motivo, irmão nosso, na ordem da graça. Ora, se 
Jesus é nosso irmão, sua mãe é nossa mãe. Isso é consagrado pelo legado na cruz, quando Jesus entrega sua 
mãe viúva aos cuidados de João, e por extensão, a todo o gênero humano: “Eis aí tua mãe! ” (Jo 19,27).

A Igreja ensina, a respeito das palavras de Jesus dirigidas a Maria, “Mulher, eis aí o teu filho! ” (Jo 
19,26) que o discípulo João recebeu em sua casa Maria como Mãe, como alguém que, pela perfeição de sua 
fé, teve sua humanidade assumida por Deus. Ao tornar-se um novo “filho de Maria”, o apóstolo representa a 
humanidade filiada à proteção amorosa de Virgem.

Os seguidores de Jesus não permanecem isolados, mas agrupados em uma comunidade chamada 
Igreja, cujo mistério os reúne em nome de Cristo. Se Maria é mãe dos membros da Igreja, por que não sê-lo 
da própria Igreja?

Contritamente, a maternidade universal se manifesta na solicitude da mãe pelos homens, como outrora 
em Caná. Ao dizer ao filho “Eles não têm mais vinho” (Jo 2,4) Maria revela a extensão de sua preocupação 
materna, não só referente a Jesus, mas a toda a humanidade. Ninguém, como ela, conhece e ama a Jesus. Por 
isso ninguém, como Maria, é capaz de nos levar a Jesus. O seguimento a Jesus nos faz assumir sua mãe como 
nossa mãe. Não se trata de simples devoção à Mãe de Deus. Maria, que estava com o grupo apostólico, em 
constante oração, no início da Igreja, permanece entronizada na Igreja, empenhada na salvação dos homens, 
libertos pelo sangue redentor do Filho Jesus.

A Mãe de Deus torna-se símbolo da Igreja, por causa de sua fé, seu serviço, sua maternidade, sua 
disponibilidade e pelas suas características de mestra da verdade. Maria é chamada de “filha de Sião”, como 
símbolo personificado de Israel, consolidando uma aliança de fé e de obediência. Na plenitude dos tempos 
messiânicos, essa “filha de Sião” vai converter-se em “mãe do povo de Deus”.

2  Padre José Maria da Silva Ribeiro, nascido em Castanhal – Pará, sacerdote do clero da Arquidiocese 
de Belém, doutorado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, em Roma, 
no ano de 1994.



    
       10

Em fins do século II, Santo Irineu (+ 200) criou uma analogia de relação, dizendo que, assim como 
do seio de Maria foi gerado o Cristo, do seio da Igreja foram gerados os cristãos. O Concílio de Éfeso (431) 
definiu a Virgem Maria como a “geradora de Deus” (Theotokos), e o Concílio Vaticano II (1963) cunhou a 
expressão “Mãe da Igreja” e, por conseguinte, dos homens.

A missão da Mãe da Igreja não termina na cruz. Pelo contrário. Começa a partir do “Eis aí o teu filho”, 
Maria assume uma maternidade que vai se prolongar para todo o sempre. Mesmo no céu, na vida eterna, os 
fiéis seguidores de Jesus terão a Virgem como sua mãe. A assunção corporal de Maria aos céus é sinal, para 
nós, de que um dia com ela estaremos. Ela, como primícia, foi à nossa frente.

Diz Santo Afonso: “As crianças têm sempre na boca o nome da mãe. Em qualquer perigo que se 
vejam, ou medo que tenham, logo se lhes ouve gritar: mamãe, mamãe! Ah! Maria dulcíssima, ah! Maria 
amorosíssima, isso é justamente o que desejais de nós. Quereis que nos tornemos crianças e chamemos sempre 
por vós, em todos os perigos. Por isso, recorremos a vós”. 

A maternidade de Maria perdura – todos os dias – no seio da Igreja, como mediadora e intercessora. 
Por isso a comunidade cristã invoca-a como advogada, auxiliadora, mãe do perpétuo socorro e medianeira de 
todas as graças.

A figura da mulher, que perpassa a Bíblia, do livro do Gênese ao livro do Apocalipse, revela-nos Maria, 
como também, num entrelaçamento de juízos, Eva, Israel (as doze tribos), Sião (aquele resto que espera o 
Messias), o povo da nova Aliança (os doze apóstolos) e, por fim, a Igreja.

No capítulo 3 do livro do Gênese, a Palavra de Deus nos orienta sobre a maternidade de Maria em 
relação à Igreja. A inimizade entre o mal e os descendentes da mulher retrata a luta da comunidade, em todos 
os tempos, contra aquelas forças maléficas que tentam colocar obstáculos à instauração do Reino. No capítulo 
12 do Apocalipse, Maria é a “mulher vestida de sol”, a Mãe da Igreja que se liberta, a presença atenta ao lado 
de seus filhos.

Ela é mãe dos simples, dos fracos e dos oprimidos.
Na América Latina, a “mãe do céu morena” apareceu em 1531, não ao governador, nem ao bispo, mas 

a um índio, classe oprimida. No ano de 1917, em Fátima, Portugal, ela aparecera às três crianças camponesas 
que pastoreavam o rebanho de ovelhas de seus genitores.

O amor preferencial da mãe pelos filhos pobres acha-se admiravelmente revelado no “Magnificat” (cf. 
Lc 1,46-55). Com seu canto corajoso e profético, ela proclama o advento do mistério da salvação, a vinda de 
uma nova ordem, instaurada por seu Filho, o “Messias dos pobres”.

Na sinagoga de Nazaré, Jesus apresenta-se como aquele que vem anunciar a “boa notícia” aos pobres (cf. 
Lc 4,18). A pobreza evangélica, preconizada pelas bem-aventuranças e testemunhada por Maria, é conformar-
se aos critérios do evangelho de Jesus, acolhendo o Reino com simplicidade de coração e desprendimento de 
atitudes. O homem moderno, no entanto, tem dificuldades nesse sentido, pois vive de rótulos e máscaras...

Em sua simplicidade, Maria devia ser, certamente, amiga dos vizinhos, solidária com os necessitados, 
prestativa com todos, presente nas necessidades dos amigos e parentes e, sobretudo, fiel.

No passado, Maria cantou o “Magnificat” como um hino ao poder de Deus e um libelo contra a 
discriminação dos fracos. E qual seria a visão de Maria hoje, sobre nossos problemas sociais? Como reagiria 
diante de tanta exploração, opressão e miséria?

O “Magnificat” mostra seu amor a Deus e também a preocupação com os que sofrem.
O povo fiel e devoto sempre tributou à Mãe de Cristo as mais sinceras e significativas homenagens. 

Embora, e disso temos certeza, por causa de sua humildade, em vida Maria jamais aceitaria essas honras. 
Depois de glorificada nos céus, a Igreja decidiu, a cada evento, a cada dia, a cada manifestação da Virgem, 
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dar-lhe um título, prestar-lhe uma homenagem, enaltecer-lhe uma virtude.
Dizia ainda Santo Afonso: “Se Jesus é Rei do universo, do universo também Maria é Rainha”.
O amor, a devoção e a confiança do povo deram, pelos séculos afora, mil nomes para Maria. Assim 

temos Nossa Senhora Aparecida, do Rosário, da Glória, da Ajuda, do Bom Parto, do Rosário dos Pretos, 
das Neves, da Paz, da Esperança, de Lourdes, de Fátima, da Boa Viagem, dos Navegantes, das Graças, da 
Consolação, da Boa Morte, Auxiliadora, do Perpétuo Socorro, da Guia, do Leite, da Vitória, da Alegria, das 
Famílias, de Nazaré, de Belém, da Soledade, dos Anjos, da Penha, do Carmo, etc.

Só no Brasil são mais ou menos cento e vinte invocações.
Um mar de romeiros corta anualmente o Brasil, de norte a sul, na direção dos santuários marianos, 

rezando, cantando e carregando suas esperanças, convidando os devotos às festas da Mãe de Deus.
Nas comunidades, novenas, tríduos e terços homenageiam, todos os dias, a Virgem Maria, em festas 

simples e animadas, que retratam a religiosidade e a alma do povo simples e pobre, rico em fé e esperança.
Maria de Nazaré, simples e humilde, prefere, por certo, ser chamada de mãe, amiga, defensora, dona 

de casa, mostrando que a santidade ocorre na normalidade da vida.
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Prof. Arnoldo de Hoyos 3

Profa. Rosa Rizzi 4

Maria como manifestação do amor de Deus
Porque vemos o céu basicamente azul e a vegetação basicamente verde?
Em parte, porque existe um fenômeno de difração e reflexão que acontece na nossa biosfera e, em parte, 

porque nosso sistema de visão humana usa filtros que limitam nossa percepção a certas faixas de frequências 
luminosas. A luz branca, na verdade, é uma mistura perfeita de todas as frequências do azul ao vermelho, 
inclusive daquelas que não conseguimos enxergar, mas que sabemos que existem, como o ultravioleta e o 
infravermelho. 

Deus é Luz como Deus é Amor. As frequências com as quais Sua Presença se manifesta para nós, 
variam conforme as condições do contexto cultural e nossas capacidades de percepção espiritual. Maria 
representa a mediadora por excelência desse Amor de Deus, que se desdobra para nos permitir o acesso a essa 
Infinita Fonte de Luz e de Amor, das mais variadas formas: como Mãe e como Mestre; como Amiga e como 
Irmã; como Consoladora e Protetora; como Corredentora, Intercessora e Advogada. Ela aparece para nós, 
conforme os tempos, na função de Missionária (Guadalupe), de Apóstolo (Lourdes), de Profeta (Fátima) ou de 
Rainha da Paz (Medjugore). Ela é A Porta e A Escada do Céu, O Cálice Sagrado, A Estrela da Alva, A Brisa 
Suave, A Promessa da Promissão, que traz e entrega para nós o Seu Jesus; e é no Seu Silêncio e Presença Terna 
e Inefável que nos reconhecemos como filhos muito, mas muito amados do Criador.   

Fátima e sua História 
Fulton J. Sheen, tempos atrás (1952), comenta numa matéria sobre Fátima (Maria e os Muçulmanos) 

que o islamismo (após o cristianismo é a segunda maior religião, já com 20 % da população é a que mais 
cresce), sendo a única grã religião pós cristã no mundo é também a única não católica que venera Fátima ...  
Como teve seu início com Maomé no século VII, pode reunir certos elementos do cristianismo e do judaísmo, 
junto a outros costumes da Arábia. O Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, contém muitas passagens 
referentes a Nossa Senhora.

Maria é, para os muçulmanos, a verdadeira Sayyida ou Senhora. O único possível sério rival no seu 
credo seria a filha do mesmo Maomé, de nome Fátima. Após a morte dela, escreveu: “Superou a toda mulher, 
exceto Maria”.   Segundo a história, no final da longa ocupação dos Mouros da península Ibérica, o último 
chefe muçulmano a sair de Portugal, tinha uma filha muito bela, de nome Fátima, da qual se apaixonou um 
jovem católico. Fátima ficou, se converteu ao catolicismo e se casou com esse jovem, o qual decidiu dar 

3 Doutor em  Estatística - University of California - Berkekley USA  ,  fez pós-doutorado na 
Universidade de Oxford - UK . É  fundador e  diretor administrativo do Núcleo de Estudos do Futuro da 
PUCSP- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (www.nef.org.br).
4  Membro da equipe do Núcleo de Estudos do Futuro da PUCSP- Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (www.nef.org.br) 
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o nome de Fátima ao lugar onde moravam.... Acredito que Nossa Senhora escolheu ser conhecida como 
“Nossa Senhora de Fátima”, como promessa e sinal de esperança para o povo muçulmano. Os missionários 
do futuro, cada vez mais, verão que o seu apostolado entre os muçulmanos terá sucesso, na medida em que 
proclamem a Nossa Senhora de Fátima.

Como nas outras grandes manifestações, em Fátima, Nossa Senhora aparece em 1917 para três crianças: 
Lúcia, Jacinta e Francisco, e nos deixa sua mensagem solicitando orações e a conversão dos nossos corações. 
Mostra sua preocupação de Mãe pelo bom andamento da família humana, e nos confirma que no final o Seu 
Sagrado Coração Triunfará. De fato, segundo Ela nos alerta ... Deus desejou que, de século em século, minha 
ação, conquistadora se tornasse cada vez mais visível, e ele quer que nos novos tempos ela se destaque diante 
de todos os olhos com uma força nunca vista antes... A ultima era da Igreja será a minha por excelência. 
Os homens verão maravilhas operadas para mim e por mim (do livro Meu Ideal Jesus Filho de Maria de E. 
Neubert).  

Os milagres acontecem
“ Não existem milagres grandes ou pequenos. O único milagre é o Amor ” (Curso de Milagres). 
O universo tem seus próprios ritmos e melodias e, cada um de nós, nossas preferências por algumas 

dessas formas de expressão celestial, que nos permitem entrar mais facilmente em sincronia, sintonia ou 
consonância com o fluxo permanente do néctar do Divino Amor.

É justamente nesse processo de Comunhão Espiritual que os milagres acontecem, na sua expressão 
mais natural e Nossa Senhora de Fátima é uma das expressões mais puras dessa Fonte de Amor Divino. 

As experiências pessoais 

Este livro relata algumas experiências de aproximação a Nossa Mãe, nada muito além do normal, mas 
que, no entanto, tocaram profundamente aqueles que as viveram. Todos aqueles que em maior ou menor grau 
temos passado por experiências íntimas desse Seu Amor sabemos o que significa e como isso nos fortalece nas 
nossas caminhadas. Eu confesso que sou um apaixonado por Ela, e considero isso uma Graça muito especial. 
Sei que Ela está sempre atenta acompanhando nossos passos, nos abençoando, protegendo e dando sinais 
concretas da Sua Presença entre nos.

Meditando sobre os depoimentos, podemos observar as várias maneiras como Nossa Senhora de Fátima 
se faz presente na vida de seus devotos e as inúmeras formas que usa para educar os Seus filhos e encaminhá-
los para a missão redentora. 

Restaurando saúde física através de cirurgias; fortalecendo vidas enfraquecidas em gravidez de alto 
risco; salvando corpos; restabelecendo visão; reunindo famílias; libertando de vícios; recuperando casamentos; 
intervindo em causas judiciais; sempre instruindo com seus desígnios.

Em alguns relatos identificamos que para cada uma das necessidades, Nossa Senhora de Fátima auxilia 
conforme a Vontade de Deus, sempre realizável, não conforme a medida das concepções mesquinhas, mas em 
conformidade com Seu imenso Amor.

Continuando em nossas observações, vemos que de várias formas Fátima continua ensinando: através 
de sonhos; de almas humildes que reconhecem Maria como Primeira Missionária; através de convites para 
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orar, feito por pessoas simples que possuem puras intenções. 

Reconhecemos também que, mesmo não havendo revolta, muitas vezes situações difíceis continuam 
a acontecer, até que seja reconhecido o chamamento para se unir àqueles que têm as mesmas aspirações 
apostólicas.

Prece Final  

Que todas as experiências relatadas possam servir de exemplo para nos ajudar a estar atentos e abertos 
às abundantes manifestações desse tão Suave, Doce e Terno Amor de Nossa Mãe Maria Santíssima, expressado 
através daquela que chamamos de Nossa Senhora de Fátima.  Aqueles que como nos descobriram este segredo 
encontraram a Perola Preciosa, O Tesouro escondido do qual Jesus fala nas suas parábolas sobre o Reino de 
Deus.  

Se diz que o que Brasil precisa é Amor de Mãe, peçamos então a Ela por essa Terra da Santa Cruz, 
e nas nossas preces a Maria acompanhemos seu grande devoto o Santo Papa João Paulo II, a quem Nossa 
Senhora de Fátima salvou a vida, rogando para que Maria Mãe da humanidade peregrina nos mantenha 
sempre estreitamente unidos a Jesus, Seu dilecto filho e nosso Irmão, Senhor da Vida e da Gloria (Carta a 
Irmã Lucia, abril de 2000).   

Pelos seus frutos os conhecereis      

Este prefácio terminou de ser elaborado no dia de Santa Ana e São Joaquim 26 de julho de 2005. 
Portanto, representa uma homenagem para Nossa senhora e também para eles, que souberam dar à Luz e Criar 
a Mais Perfeita das criaturas humanas, a única preparada para Dar a Luz ao Cristo Jesus. Que eles possam 
interceder e nos ajudar a manifestar nosso próprio Cristo Interior.     
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Procissão das velas em Belém
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Procissão das velas em Belém
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Graças alcançadas

Prova do estranho amor, que nos força à unidade!

Porto a que se recolhe a barca na tempestade!

Refugiam-se em ti os que o mau pisa e afronta:

Mas tu a todo o mal é medicina pronta!

(Padre José de Anchieta)
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Zeni  

“Bem, eu moro aqui no Bairro Fátima... Em 1982 eu casei com uma senhora chamada Nair. Ela era 
paroquiana, já era paroquiana da nossa igrejinha. E quando eu casei vim morar com os meus sogros e.… vim 
com muitos defeitos, muitos defeitos do mundo. Eu era apaixonado por uma macumba. A macumba era tudo 
pra mim, não tinha outra coisa. Era minha alegria. A minha senhora participava das orações carismáticas em 
Fátima. E ela via que eu colocava atrás da porta um copo com água, uma velhinha acessa, uma cuia com 
cachaça.

E o tempo foi passando e nos já estávamos há dois anos, mais ou menos, casado e ela já tava grávida 
do meu primeiro filho. Um dia ela voltava das orações carismáticas e disse assim pra mim: ‘bora pra oração 
carismática, bora pra missa deixa isso que tu coloca atrás da porta... isso não vale, isso não tem nenhum valor’. 
E eu peguei e disse assim para ela: ‘eu vou! não te  incomoda que eu vou pra oração carismática, eu vou. Vou 
pra missa’... olha, quando casei tinha quarenta anos. Eu acho que nesses quarenta anos eu só fui cinco vezes 
numa missa foi muito. E eu ia numa igreja quando tinha uma festividade de algum Santo ou alguma Santa e 
que algum colega, parceiro da minha vida de alegria, e dizia assim: ‘hoje tem festividade de Nossa Senhora... 
Santa Terezinha, lá no Jurunas. Bora lá, tomar uma cervejinha’. Era essa que era a minha igreja. Daí, pensando 
naquela beleza que vai receber ali, né? numa missa, numa celebração, não. O colega dizia: ‘bora toma uma 
cerveja’.

Quando eu casei... como eu falei a minha senhora já vinha nas orações carismáticas e no que ele disse: 
‘tu não vais as orações carismáticas?’ Eu disse: ‘ah eu vou! Aí nesse dia ela foi’. Quando ela voltou, ela disse 
assim: ‘tu vai jogar tudo isso aí fora. Isso não vale nada. Ou tu joga agora, ou então tá tudo acabado. Eu tou 
grávida, tou esperando um filho teu, mas não me importo. Importa que tu vai jogar agora isso tudo fora daí, 
de trás desta porta’. Eu amava a minha esposa... disse: ‘não, eu vou jogar’. Peguei a vela, peguei o copo 
descartável, peguei a cuinha... a vela, a água e a cachaça e joguei fora. Ela disse: ‘domingo tu vai na missa’. 
E a primeira missa que eu vim aqui na paróquia, aqui na igrejinha de Fátima, eu fiquei lá na frente, olhando 
porque tinha vergonha de entrar... Eu não sabia fazer o sinal, não sabia me benzer... Vão fazer esses negócio aí 
na frente do meu rosto... eu não sei. O pessoal que tava do meu lado vai até achar graça.

Bem, vim primeira vez. Quando foi na outra semana ela chegou comigo e disse: ‘tu vai na oração 
carismática?’ Eu disse: ‘eu vou! Na próxima, eu vou’. E realmente na outra semana eu vim na oração 
carismática. Pois olha, esse aqui é o testemunho mais bonito da minha vida, porque, quando eu cheguei lá na... 
na primeira vez que eu vim era tia Adalci que dirigia as orações carismáticas. E no primeiro dias que eu vim 
fiquei lá atrás, olhando como era; aquele negócio. Aí quando acabou fui-me embora com a minha esposa. Aí 
também ela me perguntou: ‘tu gostou?’ Disse: ‘eu gostei!’ ‘Tu vem à próxima semana aqui? ‘Eu venho’.

Quando foi na outra semana eu vim. Aí, já fui mais pra frente na Igreja, já entrei mais um pouquinho. 
Aí olhei, escutei. Aí, quando eu saí, ela disse: ‘tu gostou?’ ‘Gostei. Na próxima semana eu venho de novo. Aí 
na outra semana... na terceira semana que era a tia Aldeci que tava dirigindo, e ela cantava um cântico que 
dizia assim: ‘a Ti, meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu 
Deus, eu quero oferecer meus passos e o meu viver, meus caminhos, meu sofrer’. Essa música, essa oração... 
ele entrava na minha barriga, no meu estômago. Ela entrava assim e aquilo parece pra mim... me enchia, me 
sufocava, sabe? Me sufocava, aquilo me sufocava e eu não sabia se olhava pra tia Aldaci, eu não sabia se 
olhava pro Cristo que eu via na minha frente no altar. Eu só sabia que algo acontecia que eu não sabia dizer o 
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que era porque aquilo me sufocava, sabe? Eu queria até mesmo falar pra minha esposa que tava do meu lado 
e eu não tinha como falar, né?

Aí, tudo bem, acabou, acabou e ela me disse: ‘bora’ Eu disse: ‘bora’... da Igreja pra casa ela perguntou: 
‘que tal?’ ‘Hoje eu sim eu gostei. Eu gostei e nunca mais eu vou perder essas orações. Hoje foi assim que eu 
não sei o que aconteceu’. Desde esse dia eu agradeço, louvo a Deus. Porque se hoje eu sou um paroquiano 
ativo, se hoje eu vivo passando o meu testemunho, participando das coisas da Igreja, eu agradeço esse dia. E 
agradeço muito mais as orações carismáticas da paróquia de Fátima e muitas pessoas que me ajudaram. Depois 
eu fui conversando com as pessoas, com a tia Aldaci, com a dona Ana, a dona Lindalva, o padre Antônio...  
O padre Antonio foi uma pessoa fora de série comigo, né? Me aconselhou, me orientou. E hoje eu agradeço 
a Deus por tudo isso. Por todo  esse momento porque na paróquia de Fátima eu me renovei, graças a Deus”.

 Anônimo

“A graça que eu alcancei de Jesus através de Nossa Senhora e que eu tava precisando fazer uma 
cirurgia... eu morava com meus pais. Mas tava precisando ter uma casa própria, minha, né?. Então, eu vinha 
pedindo há três anos nas peregrinações, orando, né? Nas missas daqui do Santuário. Aí quando foi um dia, 
já tava muito próximo de eu fazer a cirurgia, eu falava  pra minha mãe: ‘ah mãe aqui em casa tá um pouco 
tumultuada’. Apesar de ser uma casa numa avenida boa... no caso da José Malcher, né? Mas eu precisava me 
mudar um pouco’. Aí quando foi um dia eu comecei, né? Véspera da festividade de Nossa Senhora de Fátima 
eu comecei a fazer o terço todos os dias, as seis da manhã e onze da noite. Pedindo aquela graça. Eu precisava 
daquela graça. Mas era uma graça só Deus, Jesus e Maria podia me dar, porque eu não tinha todo o dinheiro 
pra comprar a casa, entendeu como é?

Aí foi quando apareceu um senhor que tinha ficado viúvo, daqui do Bairro de Fátima. Ele falou: ‘olha 
eu vim aqui... Me lembrei que a senhora fazia a peregrinação com a minha senhora, né? Aí faz dois anos 
que eu fiquei viúvo e não gostaria de vender a minha casa pra qualquer pessoa, porque foi uma casa que nos 
construímos com muito sacrifício. Eu queria que a senhora se interessasse’. Aí eu peguei... eu era tão agarrada 
com a minha família que... eu nunca morei com parente, assim, passava um dia e eu pensava: ‘será que eu vou 
conseguir morar ali no Bairro de Fátima?’. Aí eu comecei a vir... ‘Vá resolvendo o preço’, eu dizia pra ele, 
porque não tinha todo o dinheiro. Aí quando foi um dia ele me pediu: ‘Vamos lá no cartório’... Eu vinha pra 
cá e quando dava seis horas eu voltava.

Aí, quando foi um dia de manhã eu tirei meus documentos todinhos, sabe? Aí ele pegou todos os meus 
documentos e levou pro cartório... Aí ele disse assim: ‘eu vou ver um negócio pra senhora e vou precisar 
de todos os seus documentos’, não falou o que era, mas eu dei todinhos: identidade, CPF e tudo. Aí ele foi 
embora. Quando ele voltou disse: ‘venha cá na varandinha que preciso falar com a senhora. Quero que a 
senhora assine uns papéis pra mim que eu vou levar para ali... É um negócio pra minha sobrinha. A senhora 
assine aqui como testemunha’. Eu nem vi o papel direito e assinei tudinho. Pois era uma doação que ele tava 
fazendo da casa... Ele fez essa doação. Eu agradeço tanto a Deus que eu tava precisando de descanso pra fazer 
a minha cirurgia. Eu agradeço a Deus e a Nossa Senhora porque eu não tinha todo o dinheiro... e o coração dele 
que a Nossa Senhora agiu através dele. Porque também pela confiança que eu tinha em Maria e Nossa senhora 
abriu isso pra mim. E pra mim isso foi um grande milagre”.
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Max 

”Eu quero agradecer a Nossa Senhora de Fátima... (chorando)... e a Jesus Cristo pelo breve regresso 
da minha esposa, Auri Oliveira Brito... Por ela regressar em paz pra sua casa com bastante vida e saúde para 
voltar a freqüentar a igreja de Fátima com todo o seu fervor que ela merece. Nossa Senhora de Fátima abençoe, 
de vida e saúde a ela que, eu repito, que ela volta a sua casa em paz com a saúde. Eu quero que Deus proteja 
mais uma vez  a ela do seu problema de saúde. Muito obrigado, que Nossa Senhora de Fátima nos abençoe... 
até essa criatura que tá me entrevistando que Deus proteja ela também. Muito obrigado... 

Minha esposa tava com enfisema pulmonar, pressão alta, teve... Ela foi internada... Já faz quase um 
mês, internada, entubada. Entubada  há quase um mês sem se mexer... com aquele tubo na traquéia que 
alimenta, que respira, tudo por aquele tubo na traquéia. Mas ela tá melhor. Os médicos já deram a entender... 
não é ameaça, não bem o termo... já acharam que ela deve sair da entubação, do CTI, mas ainda continua 
no CTI... há um mês. Fiquei orando por ela... até essa criatura que é abençoada [neste momento o depoente 
agradece as orações solidárias de uma senhora que estava próxima] eu já pedi pra orar por ele. Ela é uma 
criatura que é de Deus. E você também!... Ela tem uns problemas muito antigos: pressão, pulmão. Eu tenho 
problema de enfisema pulmonar, mas tou aqui. Muito cigarro... que eu condeno e não gosto nem de falar da 
minha covardia em fumar todo este tempo que me prejudicou os pulmões. Mas eu mesmo não tenho jeito até 
quando Deus quiser. Mas eu não vivo internado... é uma vez ou outra quando tem enfisema pulmonar a pessoa 
cansa. Eu cheguei aqui cansado, mas eu tenho aerosol em casa, eu chegando, dez minutos tou bom. Quando 
a crise é maior o meu filho me leva aqui para o Offir Loyola. Mas é só. E mais uma vez, Deus te abençoe”.

Anônimo 

“Há muitos anos trás eu fui participante daqui do movimento jovem de Fátima, e por razões pessoais eu 
me afastei completamente da igreja. Eu deixei de conviver com pastorais e tudo mais. Fui fazer universidade, 
né? me distanciei totalmente da vivência católica. Agora, há pouco tempo eu me vi numa situação assim  
bem embaraçosa: eu me vi portador do vírus HIV. Soro positivo. Naquela situação eu me vi completamente 
desnorteado, perdido. Numa certa ocasião, eu tava assim com a minha cabeça totalmente a três mil por hora. 
Eu vinha passando pelas adjacências da igreja e me lembrei dos tempos que eu freqüentava a igreja de Fátima 
que ainda era ali, aonde agora é o centro social, né?. E eu lembrei e... comecei a recordar dos tempos que a 
gente vivenciava o grupo e a gente tinha um engajamento muito grande. E eu entrei aqui na igreja. Nesse dia 
eu chorei muito... comecei a rezar.

E daquele dia em diante eu senti uma sensação muito gostosa, entendeu? assim... de paz, né? Ao mesmo 
tempo que havia aquela angústia, ao mesmo tempo havia paz. Eu me lembrei daquela lição... porque Maria pra 
mim é mãe. Maria entende a gente. Ela perdoa, entendeu? Ela sabe compreender o sofrimento da gente. A partir 
desse momento eu consegui contatar com a minha família. Dizer pra minha família, pra minha mãe... meu pai 
é falecido, falei pra minha mãe, meus filhos, né? a partir daí comecei a freqüentar constantemente aqui a igreja. 
Vim assistir as missas e celebrações e graças a Deus já se passaram três anos, né? que eu faço tratamento, tomo 
os anti-retrovirais, tou com uma saúde maravilhosa, graças a Deus, né? já faz quase uns anos que eu tou com 
o meu...que eles chamam... o controle que é a carga viral indetectável. Eu atribuo isso a intercessão de Nossa 
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Senhora de Fátima. Eu fico assim muito comovido, entendeu? Se não fosse essa reaproximação, eu acreditaria 
que não teria pessoalmente e psicologicamente condições de reagir e encarar. Porque para mim e uma nova 
etapa da minha vida. Eu atribuo a ela esse chamado, essa possibilidade de voltar a viver”.

Benedita 

“Eu recebi uma graça de Nossa Senhora, e uma graça muito grande. E porque eu me aposentei... não 
me aposentei em Belém. Então... estava pra difícil pra mim receber. Pedi a ela que... pedi a ela a transferência 
pra cá... me desse a minha transferência pra eu não estar andando pra lá. Então, essa graça eu alcancei que foi 
tão depressa que não custou vir a minha transferência pra cá. E fiquei trabalhando desde o começo da primeira 
igreja. Ajudei... nos saíamos pedindo donativos pra quem pudesse dar pra levantar a igreja. Com pressa foi 
feita a igreja de Nossa Senhora ” 

Maria José 

“A minha netinha está com dois anos e graças à intervenção de Nossa Senhora e ao Pai. A minha nora 
no quarto pra quinto mês de gestação apresentou um sintoma de febre era... não era febre, era dor de cabeça, 
dor cabeça... Aí, ela foi na ginecologista que ela tinha que tomar um remédio, né? Passou um remédio pra 
ela, mas ela continuava passando mal. Aí voltou pro ginecologista... e ela mandou fazer exame nela. Só que 
a febre da minha nora era no útero. E foi constatado que a criança tava com dengue dentro do útero. Um caso 
inédito... quatro pra cinco meses.

Então, foi chamado o Instituto Evandro chagas, fizeram uma reunião e o médico... a médica, a doutora... 
com a graça de Deus ela salvou a menina. Então a doutora... salvava ou a vida da minha nora ou a vida da 
minha neta. Ai, eu me peguei com Nossa Senhora que intercedesse junto ao Pai pela vida da minha neta; como 
ela vem como vem... com seqüela, com tudo nos aceitaremos com muito amor. Graças a Deus deu tudo certo. 
A minha neta tá aí, com dois anos, ela foi acompanhada... Ela é sã, ela é alegre, não tem problema de audição, 
de visão... Ela é muito alegre e adora cantar pra Nossa Senhora. Eu só tenho agradecer a Deus e a Nossa 
Senhora... Esse é o meu depoimento. A minha neta se chama Patrícia”.

Anônimo 

“A minha graça é esse rapaz [apontando para uma criança que estava a sua esquerda de aproximadamente 
seis anos de idade]. Ele teve problema de uma alergia que até os médicos isolaram ele num quarto. Assim... 
eu fui fazer um mingau pra ele no hospital, no dia que ele entrou na clínica pediátrica, e lá tinha um pequeno 
altar no corredor. Eu me encontrei lá. Fiz a minha promessa. O nome dele é Leonardo, e têm seis anos. Quando 
aconteceu ele tava com um anos de dois meses... eu alcancei a graça. Assim... Nossa Senhora, a noite... eu 
não tava sonhando, tava acordada... Ela chegou sobre ele.. ele tava deitado sobre mim porque ele não podia se 
mexer, não podia dormir devido a alergia que incomodava muito. Tava com ele no colo quando ela... do jeito 
que ela tá ali [apontando para a imagem de Nossa Senhora de Fátima que se encontra próxima ao altar] ela 
ficou sobre ele, na noite que eu tinha feito a promessa.
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Pedi que ela intercedesse junto a Deus por ele. Do jeito que ela esta ali, ela chegou sobre ele... eu tava 
acordado porque ouvia a minha irmã mencionando, ouvia a enfermeira no corredor passando. Ele... assim, 
nos ficamos muito preocupados porque os médicos tinham isolado ele. E eu pedi pra médica do plantão que 
chamasse a pediatra dele num outro local, porque ela não era de lá da clínica onde ele tava. A pediatra veio no 
dia seguinte. Ela... nós internamos ele no sábado e no domingo, cedo, ela veio. Nós pedimos a autorização ela 
veio... passou uma medicação, eles tinham tirado toda medicação dele lá na clínica. E a pediatra chegou e fez 
a medicação pra ele, e nessa noite mesmo que eu tinha pedido... assim, pela inspiração divina eu pedi para a 
pediatra dele vim. Eles autorizaram e ela veio e começou a medicação.

Então, nessa noite, Nossa Senhora... sobre ele, ela estava. Assim como se coloca as mãos mais inclinadas 
[unindo as mãos em gesto de oração]. Ele não abria mais nem os olhos. Tava muito inflamado, todo corpo 
dele... era como se ele tivesse entrado num forno. E ele ficou curado... Em dois dias ele saiu do hospital e tava 
tudo bem. Pela graça de Nossa Senhora de Fátima ele tinha sido curado”.

Maria do Carmo  

 “Nossa Senhora realizou este pedido que eu tanto pedia... da minha vista que tava com catarata e com 
a fé que eu tenho eu alcancei essa graça. A cura.

 E também... quando estavam fazendo o santuário... foi muito bonito, tinha o carrossel aqui, nós aqui 
e outras pessoas faziam as vendas, né? Nós também ajudamos aqui nesse santuário. Foi muito lindo mesmo, 
sabe? muito emocionante. A noite... a noite quando veio o padre... o arcebispo veio... o Dom Zico veio benzer 
a pedra, né? Foi muito bonito... Não me lembro quantos anos passaram, olha. Não me lembro... uns cinco... 
não me lembro, sabe? Mas eu participava ajudando.

 Também tinham os portugueses. Os portugueses que contribuíram muito, né? O que eu me lembro, 
assim foi... Sempre o padre José Maria e o padre Antônio falava, nera? que os portugueses estavam muito 
ajudando a paróquia junto com a comunidade. E cada paróquia contribuía com a... com a distribuição, né? de 
tijolos [chorando]... era muito bonito, muito bonito... todas as pessoas ajudavam a paróquia. 

Há muitos anos.. quando eu estudava eu não sabia que Ela era nossa intercessora. Ai eu fazia promessa 
pra Nossa Senhora. Ia a pé daqui lá pra Igreja do Perpétuo Socorro. Estudava e pedia, mas não sabia que Ela 
era nossa intercessora.

 Depois, participando das missas, escutando o Evangelho, a palavra de Jesus, foi que eu vim saber que 
ela é nossa intercessora como até hoje eu sei. Tudo que eu peço pra Ela, né? que Ela leva ao nosso Pai querido 
[chorando]... Ela não faz o milagre, né? Quem faz o milagre é Jesus.

 Depois que fizeram o santuário de Fátima mudou muito, viu? Mudou muito mesmo principalmente... 
era assim, tinha muitos assaltos, muitos assaltos que tinha. Era... e até conduções antigamente não tinham, 
sabe? Pra mim... no santuário a gente vê muita gente participar da missa. Porque chega aqui e acha o padre 
alegre, o ministério de música alegre, tudo alegre, sabe? Olha, na época do padre Antônio só tinha uma missa, 
a das sete e meia. Mas como ele viu que tinha muitos fieis na igreja ele teve que fazer duas celebrações, como 
até hoje... as celebrações são muito cheias, né?... Eu me lembro também que no dia da inauguração chamaram 
uma criança que foi batizada aqui. Hoje em dia a criança está com quinze anos. É claro que ela não se lembra, 
mas os pais dela...”.
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Maria

“Eu trabalhava no INPS, né? Ai, eu operei... não esperei... trabalhava com o médico. Quando trabalhava 
eu ainda enxergava, mas a catarata foi evoluindo, evoluindo... mas o médico tirou a catarata, mas a pele do 
olho ficou com um infiltramento. Este infiltramento pegou esta vista. Ai, eu fiquei só com esta. Quando o 
médico chegou, ‘dona Maria, a senhora já se operou, não me esperou?’ eu disse: ‘foi’ ele disse assim pra mim: 
‘olhe, quando operar essa não vá deixar fazer o que fizeram nessa. Não sabiam nem o que era’. Ai me operei 
com ele. E ele me disse isso: que eu só ia enxergar dois anos. Ai, antes de dois anos eu fiquei cega. Quando... 
eu ficava agarrada naquelas grades... eu disse: ‘não vou mais com médico nenhum’.

Ai chegou a doutora Eliana e mandou pra esse doutor... Alcancei essa graça e pra mim foi melhor que 
eu tirar numa loto... Eu leio sem óculos; agora eu só dou conta... depois deste exame de córnea é... assim, na 
claridade, sabe? Mas eu leio sem óculos. Leio a Bíblia todo dia. Todo dia eu leio quatro salmos, eu leio: o 
vinte dois, o vinte quatro, o noventa e o cento e vinte... Outro dia teve uma missa aqui que o padre falou muito 
sobre o salmo cento e vinte. Eu deixei de vir porque fiquei cega. Ai voltei a enxergar e venho todo domingo a 
missa e rezo a Bíblia todo dia”.

Luzia

“Eu tou aqui pra dar este testemunho, realmente, por uma dificuldade muito grande que eu passei, né? 
No momento que... foi assim, tipo uma revelação, né? Eu realmente não sabia o que fazer e outra coisa não 
reconhecia que Maria foi a primeira missionária... É a primeira realmente a aceitar a vontade de Deus. E crer 
que Ela é realmente a mãe de Jesus e nossa mãe. Realmente nós temos tudo para que possamos seguir em 
frente na direção... no caminho do Filho. Então, eu quero dar este testemunho com alegria apesar que eu chorei 
muito, mas com alegria e gratidão. Na certeza de que eu tou dando este testemunho vivo sobre o meu filho que 
se envolveu com drogas. E realmente eu acho que foi uma coisa que partiu o meu coração. Nessa época eu 
tava operada. Eu tinha feito uma cirurgia e tava operada... Então, eu sempre pedia para o Senhor que mostrasse 
qual era a modificação dele, que Nossa Senhora fosse junto ao Filho dela porque eu sou um ser humano 
que sei que... nós somos os filhos prediletos do Pai, mas nós temos que também invocar a Nossa Senhora, 
porque, Ela é a mãe de Jesus, Ela é a auxiliadora nossa, né? Então, eu supliquei, chorei, clamei e com certeza 
a Nossa mãe... Ela realmente foi até junto ao filho Dela e intercedeu por mim, intercedeu pela minha família e 
principalmente por esse filho... que tava com quinze anos e hoje esta com vinte oito... isso foi em 1992. 

Eu já caminhava, né? Mas como... realmente o que reforçou mais a minha fé, eu... realmente... foi 
muito difícil porque tentaram matar ele... tentaram matar o meu filho, a menina que namorava com ele. Por 
tudo isso eu passei... se eu fosse dar esse testemunho é muitas e muitas páginas de linhas pra escrever, mas 
na certeza que Nossa Senhora reconhece... Ela realmente intercede. Ela está sempre resolvendo, sempre com 
uma atenção para nós para que possamos suplicar para perto Dela; para que Ela leve junto ao seu filho Jesus 
a nossa dor [chorando].

Olha, mais um testemunho que eu quero dar sobre Nossa Senhora... então, eu fazia o terço de manhã, 
eu fazia o terço meio dia e seis horas da tarde. De manhã o meu esposo saia e dizia: ‘tu já tá fazendo o terço!’; 
meio dia ele chegava, ‘tu já tá!’... eu orava assim, do lado da cama dele, né? Aonde tava o travesseiro dele e 
eu dizia assim: ‘um dia que eu não tiver... mas Nossa Senhora vai estar aqui no mesmo lugar onde eu estou’. 
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Eu fiz uma viagem e quando eu cheguei os meus filhos me disseram e ele também me falou que ele viu uma 
mulher toda de branco com véu na cabeça, de joelhos...  orando. Era meia noite... porque também o meu 
marido... o meu marido ficou muito assustado devido eu orar e pedir que Nossa Senhora mostrasse pra ele 
através do filho Dela que eu faço essa oração pela salvação das nossas almas. Porque não existe riqueza maior 
para mim, e eu acho que pra todo mundo, não é bem material, mas a salvação da nossa alma para vida eterna. 
Então é a única riqueza que eu digo: ‘Senhor, eu quero viver com pão e águas, mas eu quero que toda a minha 
família e de toda a humanidade seja salva’. Isso faz uns quatro anos... No primeiro milagre de Jesus que Ela 
observou que os convidados estavam sem vinho... os noivos iriam passar até vergonha. Ela chegou ao filho 
Dela e pediu. Porque hoje nós não podemos ainda continuar. Eu digo: ‘Senhor, se a Tua mãe, a nossa mãe, 
continue intercedendo por nós”.

Regina 

“É o seguinte, num dia, num domingo, a minha mãe passou mal, ela é hipertensa, mas nesse dia ela tava 
com pressão baixa. A gente levou-a ao hospital, ela foi medicada e voltou para casa; só que ela não melhorou 
e a pressão dela baixou demais. Chamamos a ambulância... já veio uma UTI e deu entrada com ela no hospital 
já na UTI... isso faz seis anos... então, ela deu entrada lá e a médica foi muito honesta com a gente. Falou pra 
gente rezar porque eles não tavam fazendo com que a pressão dela volta-se ao normal. E nesse momento a 
gente se reuniu lá em casa. Os meus irmãos e os irmãos dela, da minha mãe, e nos rezamos e eu entreguei ela 
nas mãos de Nossa Senhora de Fátima. E Ela como sempre não nos desamparou. A medica dela foi iluminada. 
Ela resolveu chamar um infectologista.

Então, o infectologista descobriu que era uma bactéria que tava fazendo que a pressão dela baixasse. 
Ai, então, eles entraram logo com a medicação. Isso tudo durou... Ela começou a reagir, né? E ela passou 
uns nove dias na UTI. Quando ela saiu da UTI e foi pro apartamento também foi outro momento, porque, eu 
sentia a presença de Nossa Senhora [silêncio]... Eu senti a presença Dela muito forte perto da gente, porque, 
quando a minha mãe saiu da UTI ela já estava com uma pneumonia por conta do tempo que ela ficou, né? Ela 
tinha uma asma alérgica. Quando a gente deixou ela a tarde, a noite nós voltamos pra visitá-la ela tava muito 
mal... Chamou eu e minha irmã e falou se nós não tirássemos ela daquele hospital, naquele dia, ela morreria. 
E eu fiquei desesperada... Eu pedi a Nossa Senhora que me desse... que Ela intercedesse por nos me dando 
força e sabedoria. Eu nunca tinha passado por uma situação como aquela. A gente não tem pai... só temos nós 
mesmos: a minha mãe e a gente.

Então, eu queria que Ela me desse, com a intercessão Dela, eu conseguisse ter força e sabedoria pra 
saber como agir. E Ela me deu, porque as pessoas iluminam a nossa cabeça, os amigos nossos médicos... Uma, 
da quais e diretora da UNIMED, a pneumologista dela. E ai foi direcionando e a gente foi ligando pra um e pra 
outro, até que ela recebeu o recado; ligou pra gente, mandou que a gente fosse pra lá, né? Depois, o diretor do 
hospital não aceitou e fez com que eu assinasse um documento me responsabilidade que ela tinha saído nesse 
dia da UTI. Eu assinei e aí nós a tiramos. Era como se as portas fossem se abrindo. Conseguimos um leito, lá 
no HGU, que é o hospital da UNIMED. A pneumologista dela foi pra lá... Isso já tava chegando próximo de 
dez horas... A gente percebeu muito bem a intercessão dela. Acho que como mãe, Ela percebeu a aflição dos 
filhos, né? Percebeu a aflição da minha mãe como mãe também que ela sabia como nos estávamos; a gente 
nunca tinha passado por aquilo.

Então, foi uma coisa muito marcante... Ah, tem mais um detalhe que eu não lembrei. No dia que a 
gente... durante o período que ela tava na UTI eu vinha sempre muito cedo aqui... O padre Zé Maria foi muito 
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importante no tratamento da minha mãe, porque ele teve o tempo todo com a gente. Eu vim aqui e entreguei 
ela. Eu consegui a minha mãe nas mãos de Nossa Senhora... e o que Ela quisesse fosse o melhor... Eu tinha 
muito medo de dizer isso: ‘Mãe, se quiseres levar a minha mãe daqui...’ [chorando]...

E Ela atendeu. Ela ficou, somando tudo, uns quinze e vinte dias, mais ou menos. Graças a Deus, logo 
depois que ela saiu, a gente fez um louvor na nossa casa e uma missa de ação de graças à Nossa Senhora, pela 
intercessão Dela, pela força de mãe por ter ajudado”.

Anônimo

“Eu sou de Fortaleza... e vou contar uma graça que consegui com Nossa Senhora de Fátima. Quando 
a minha filha nasceu, ela teve um problema no sangue que... tinha que vir um  remédio dos Estados Unidos 
para tratar a menina. E eu pedi a Nossa Senhora de Fátima que a curasse. Fiz um promessa pra levar ela toda 
de branco no dia treze, em Fortaleza. Então, uma semana antes do milagre acontecido eu tive um sonho... uma 
chuva e eu olhava pro céu e disse assim: ‘meu Deus curou a Sabrina’. Então, uma semana após ela foi pra 
médica, e a médica não sabia o que tinha acontecido que ela estada curada. Ela não tinha mais problema no 
sangue. Isso faz uns quatro anos... eu peço que Nossa Senhora abençoe minha família e a todos”.

Lucíola 

“Olha, a graça alcançada foi o emprego do meu filho. Ele tava desempregado a sete anos... eu me 
peguei com Nossa Senhora de Fátima e ele fez... e alcançou a graça e tá trabalhando, graças a Deus... ele 
trabalha aqui na Igreja... foi sete anos sem trabalhar, rapaz! ele tava até desenganado... Era catando papel pra 
lá e pra cá. Aí, me peguei com Nossa Senhora de Fátima e ela fez com que ele pegasse um emprego. Era eu 
que sustentava a família dele... era ele e mais dois filhos... não tinha o pequenininho... e a mulher. E eu tinha 
que sustentar eles tudo. Eu mandava desde o pão, café, açúcar, tudo lá pra casa dele durante sete anos. Eu 
pedi a Nossa Senhora de Fátima e alcancei essa grande graça.

Eu sou devota já há muitos anos, sou ministra há treze anos. Trabalho aí, sabe? Às vezes não é pela 
gente, é até pelas pessoas, né? Aí pronto... mas graças a Deus. Louvo e agradeço a Deus e a Nossa Senhora 
de Fátima essa grande graça alcançada... Fora as outras.Têm muitas graças que eu alcanço. E olha, a coisa 
mais linda que eu não posso me esquecer, que Ela... foi num dia treze... chuva, uma chuva torrencial, assim no 
Santuário; mais assim torrencial. E o padre Zé Maria saiu com esse pessoal todo acompanhando essa grandiosa 
procissão do dia treze, na chuva. E olha, e eu perguntei pro pessoal depois e ninguém adoeceu, ninguém nem 
gripou. A grande graça, foi uma benção. Todo mundo ficou admirado de irem mesmo, porque o padre foi e 
todo mundo foi mesmo, muita gente, gente, gente de todo lado. E todo mundo foi numa boa e vieram numa 
boa, não adoeceram. Ficaram com saúde e rindo, falando até hoje dessa grande graça. Graças a Deus.

Teve uma outra graça que eu alcancei. Eu trabalho aqui no... eu era uma pessoa que vivia trabalhando, 
ganhando dinheiro, comprando e vendendo. Eu ia pro Paraguai, ia pra Argentina, São Paulo, Rio, tudo por ai, 
Rio Grande do Sul, eu andava. Mas quando eu vinha, eu vinha aqui, mas a minha viagem eu não deixava... 
Tava ganhando dinheiro, né? Aí eu me virava de um lado pra outro. Eu chegava num mês... Rapaz, eu fazia 
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até promoção pra mim viajar num outro, sabe? Vendia tudo barato. Olha, durante dez anos que eu trabalhei, 
em sete anos eu ganhei sete mil reais, só! Você acredita? Não era dinheiro que eu queria, era passeio... Eu era 
louca pra passear.

E, de repente, uma colega aqui da igreja me chama pra eu vim trabalhar aqui no altar. Quando ela me 
chamou... A Cesarina Costa, eu disse: ‘não, Cesarina’. Olha, eu nem me dava com ela assim... De repente... 
Eu disse: ‘olha, vai chamar outra. Tu não sabe que eu viajo, que eu só vivo pra um lado e por outro? Eu não 
tenho tempo de tá aqui na igreja. Não tenho’. Aí ela disse assim: ‘olha, eu fiz três dias jejum. Não sou eu que 
tá te chamando, é Nossa Senhora, pra ti vim trabalhar com Seu filho. Vá falar com o padre’. Eu digo: ‘não 
tenho medo de padre, vou lá’. Ai eu fui lá com o padre Zé Maria e disse: ‘olhe padre, eu não posso trabalhar. A 
Cesarina me chamou pra trabalhar, mas eu não posso, porque eu só vivo... o senhor sabe, eu só vivo viajando, 
eu vou pra um lado eu vou pra outro. Viajo por tudo por ai e eu já vendo tudo baratinho pra eu voltar de novo.

De repente, rapaz, eu fui convidada aqui pra ir no Mosqueiro. Numa festividade que teve uma reunião. 
Rapaz, quando eu cheguei no Mosqueiro... eu tava... era na hora da refeição, eu tava sentada junto de uma 
colega, uma defronte a outra. De repente, ela olhando uma folha que vinha caindo lá de cima, uma folha 
voando; e eu de cabeça baixa comendo despreocupada almoçando... Almoçando despreocupada. Rapaz... não 
sei até hoje eu fico pensando como foi que aquela folha veio e cortou uma pelinha dos meus olhos. Rapaz, 
quando eu vim lá de Mosqueiro com a mão nos olhos. Cheguei em casa fui botar água, foi pior! Ai fui lá pro 
Hospital Belém; cheguei lá a doutora... saí com os olhos deste tamanho. Ai eu cheguei... de noite eu fui pensar, 
eu disse: ‘sabe o que é? Nossa Senhora me chamou pra mim trabalha lá! Jesus me chamou e Maria...’. Eu 
trabalho... uns cinco há seis anos.

Aí eu me peguei com Nossa Senhora, e disse pra Ela que se eu ficasse boa eu vinha trabalhar... antes 
disso eu fui lá com o padre e disse: ‘a Cesarina me convidou pra trabalhar aqui... Foi Nossa Senhora, mas eu 
não sei’ ele disse: ‘você é que sabe”. quando eu vim pra dizer o que havia acontecido, ele disse: ‘olha, Lucíola, 
Deus é bom e maravilhoso. Isso é apenas um puxãozinho de orelha que ele deu. Porque tu tava lutando com 
Deus’.... Eu cai na real, né? Eu caí... disse: ‘meu Deus, Tu me convidaste, Senhor, Nossa Senhora veio me 
chamar pra trabalhar e eu rejeitei. Queria ganhar dinheiro, passear’. E de repente, eu louvo e agradeço a Deus 
por estar aqui e não quero mais sair daqui”.

Maria Isaura 

“O milagre que eu consegui... Olha, o meu marido passou oito anos doente e eu não me envolvia em 
grupos na igreja. Aí, quando foi... eu participava das missas, mas nunca queria me envolver em grupos, em 
pastoral. Aí, uma amiga minha me convidou pra eu participar de uma reunião dos Vicentinos. Aí eu fui, gostei 
e fiquei. Aí, ela mesma me convidou pra eu participar da Acolhida, do mistério da Acolhida. Nessa época 
eu fumava, bebia, eu não sabia pra onde ia: ou o caminho de Jesus, ou um barzinho pra tá tomando cerveja, 
fumando e... essas coisas. Aí eu fiquei me interessando pela caminhada com Jesus. Aí, eu peguei e pedi pra... 
uma moça e ela  me deu um remédio pra parar de fumar. Eu peguei e falei pra ela... pra mim mesmo: ‘se for 
pra eu parar de fumar, Jesus vai fazer eu parar sem precisar tomar remédio nenhum, né?’.

Aí, pronto. Eu... primeiro dia, segundo e eu parei de fumar. Graças a Deus eu parei. Já estou a sete 
anos caminhado com Jesus, graças a Deus recebi tudo, tudo, tudo. A vida da orgia não vale mais nada... Só 
seguindo a caminhada com Jesus e Maria. E eu já consegui muitas graças como parar de fumar e beber, sair 
dessa vidinha de orgia. 
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Já consegui a graça da minha filha conseguir um emprego que foi muito importante pra ela, que 
ela tava... Eram quatrocentos candidatos, e desses quatrocentos, era só ela que era universitária. Desses 
quatrocentos, todos eram formados. E ela ficou entre uns três; e desses três, ela passou, graças a Deus e Maria 
Santíssima. E ela foi pra Fortaleza fazer uma experiência pro cargo que ela ia exercer. Ai, veio, passou uns 
dias na empresa, depois foi ao Maranhão, voltou e tá no emprego até hoje, vai fazer três anos, graças a Deus. 
Eu louvo, agradeço a Maria e a Jesus.

E outras coisas também... o testemunho da minha bisneta. Porque... eu não sei me expressar direito... 
ela tava na... a minha bisneta... aí, vai pro hospital, volta pra casa, vai pro hospital volta pra casa. Ai, quando 
foi um dia ela foi e pediu: ‘pelo amor de Deus’, pra doutora operar ela. Ela não tinha condições. Nesse 
intervalo, a filha dela ingeriu fezes e urina dentro da barriga dela. Aí, quando ela nasceu... parecia uma folha 
verde, verde, verde. Aí correram pra UTI com ela. Porque a doutora ficou com medo dela morrer, porque do 
jeito que ela nasceu. Aí mandaram buscar um avião e botaram ela no avião pra vim pra cá pra Belém... chegou 
no hospital, a médica disse que ela tinha cinqüenta por cento dela sobreviver; e se ela sobrevivesse ela ia 
ficar com seqüelas. Mas, pela glória de Deus e de Maria Santíssima, essa criança, com oito dias, ficou livre 
de tudo, tudo, tudo. Aí, fomos fazer o exame nela e não deu nada. Ela já têm dois anos, tá bonita, parece uma 
portuguesa, bonitona... Não deu mais nada. Todo ano a gente faz e graças a Deus não deu nadinha.

Então, essas são as maravilhas que e consegui das mãos de Nossa Senhora... Jesus e Maria. Eu agradeço 
em nome de Nossa Senhora de Fátima e Jesus, misericordioso, né? porque eu entreguei ela na mão dele e de 
Nossa Senhora. Porque só ele pra operar um milagre... pra ela sair de todos esses problemas e a minha filha 
consegui um emprego.

D. do Carmo

“Eu tenho uma netinha que tava tão longe de mim, sabe? Eu nunca pensei... e ela foi na minha casa 
ontem e foi uma alegria enorme... isso foi uma graça de Deus e de todos os Santos. Que Deus proteja a 
minha casa, a minha netinha, a minha nora... eu agradeço muito a Deus, o todo Poderoso, e a Nossa Senhora 
de Fátima. Outro dia... eu agradeço tudo a Deus... do dia a dia... eu já passei tantos momentos difíceis, mas 
nunca perdi a minha fé em Deus, porque sempre confiei em Deus... nas minhas orações, meus salmos, minhas 
novenas...  tudo que acontece comigo, de bem, de mal, eu agradeço a Deus. Tudo eu agradeço a Deus, peço a 
Deus pra ele transformar, né? Só ele que transforma. [Devota] desde a igreja passada, desde o padre Antônio... 
ele que fez meu encontro... de casais... Eu tou muito feliz por poder conversar com você. Muito obrigada!”.

Carmem

“Nós estamos aqui desde o segundo encontro de casais. Meu marido trabalhou muito nessa igreja 
com o Mario de Andrade Medeiros, com o padre Antônio. Trabalhou muito com ele... Eu atingi uma grande 
graça. Eu fumava muito, muuuuito... demais, fumava demais. Quando eu ia pra carismática eu trazia o cigarro 
escondido no meu bolso. E quando eu não trazia,  saía da reunião pra fuma... então, eu fui assim... queria 
que me libertassem deste fumo, desse vicio, né? Aí, aconteceu que eu quando vim pra cá, pra igreja, esqueci 
de comprar o cigarro; cheguei em casa e não tinha cigarro. Passei a noite toda procurando cigarro e não 
encontrei... quase a noite toda.
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Quando foi de manhã eu... ‘não vou mais fumar’. Olha, quando foi de manhã meu... quando chegou 
trouxe uma carteira de cigarro pra mim. Eu disse: ‘deixa ai’. quando foi... eu não fumei. Quando foi a noite eu 
rezei. Aí, depois de rezar me deu uma vontade de fumar, sabe? Quando eu abri o cigarro, que botei na boca e 
dei o primeiro trago, me entupi de cigarro que foi entrado pela minha boca, pelo meu nariz, pelo meu ouvido... 
Fiquei entupida de fumaça. Aí eu disse: ‘Oh, meu Deus, não fumo mais”. E desde lá pra cá, graças a Deus, 
não fumei; me libertei desse vício. Fico muito grata, muito agraciada.... eu passei cinco... na legião de Maria, 
aqui na igreja, né? mas a minha mãe adoeceu, meu marido também adoeceu muito, mas eu tenho fé em Deus 
em voltar ainda pro nosso encontro...  minha mãe fazia encontro; a minha outra irmã que fazia encontro trouxe 
o meu filho também pro encontro de casais... Eu gosto muito, muito de orar, muito mesmo; gosto muito de 
oração, muito mesmo.

[Freqüenta]... desde o segundo encontro... desde setenta e oito. Eu trabalhei muito nessa igreja. 
Trabalhava... almoçava, dançava com o padre Antonio. O padre Antonio teve uma grande obra na nossa vida. 
Uma pessoa de muita luz na nossa vida. Inclusive a minha mãe viajou para o Rio... Não tinha condições de 
fazer a operação da vista e quando estava lá, telefonou o padre Antônio, ele mandou o dinheiro; ela operou e 
ele comprou a lente... Fez muita caridade por nós. Muito por nós o padre Antonio. Muito mesmo.

Eu só quero agradecer a Deus. Que Ele nutri a nossa esperança, nos proteja, né?  Muita paz”.

Sueli 

“Eu sofri um acidente e fiquei muito deprimida. Assim muito... assim... num desespero. E... porque 
inclusive a pessoa que estava comigo faleceu, né? Então, eu entrei num desespero total... Eu li no jornal que 
tava com um grupo de pintura aqui, na paróquia. Ai eu telefonei e vim fazer, né? E... eu tenho até... eu vou 
trazer as fotografias que eu tenho do padre Zé Maria, no término do curso. E este curso me deu, assim, uma 
nova visão de vida. Inclusive eu me dediquei à pintura e hoje em dia eu tenho ateliê... Isso faz uns seis anos. 
Aí, eu fiz esse curso que me deu uma nova vida, né? Eu tinha cinqüenta e quatro anos e nunca tinha trabalhado, 
não fazia nada; então, agora eu tenho ateliê, eu pinto, a gente vende e eu tou aqui muito feliz. Então, pra mim, 
eu considero isso uma graça de Nossa Senhora, porque aqui eu fui chamada, entendeu? Aqui que eu me tornei 
uma outra pessoa; consegui me curar que eu tava muito deprimida. Então, eu acho que isso foi uma graça de 
Nossa Senhora. Eu sou muito católica e tenho... eu sempre tive devoção em Nossa Senhora. A minha paróquia 
é Santana, Nossa Senhora de Santana. Então, isso aí... eu achei que foi Nossa Senhora de Fátima, porque foi 
aqui que eu me achei nesse curso. Isso veio pra mim, assim, como uma luz, e hoje em dia eu estou trabalhando 
nesse ramo. E neste depoimento eu venho agradecer”.

Oscarina 

“Eu quero dizer que eu vi bem de perto esse projeto, né? Eu sou uma testemunha ocular desde o 
inicio dessa construção. Eu vi o sacrifício do padre Antônio; a luta pra conseguir o terreno com a ajuda 
de Deus e de várias pessoas que ajudaram a conseguir pela prefeitura essa área que hoje é o santuário, né? 
Políticos de boa vontade também deram ajuda pra eles; alguns já  estão até falecidos... e graças a Deus com a 
intercessão de Nossa Senhora de Fátima começou a construção, né? O doutor Celestino Rocha que foi aquele 
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que o construtor desse projeto, né? já falecido. Os paroquianos todos empenhados pra ajudar, os portugueses 
também, destacando o comendador Marques dos Reis, já falecido. E todo esse movimento da paróquia que 
colaborava pra esse projeto que hoje é o Santuário de Fátima. E eu, uma das pequenas sementes, rezava o 
rosário na comunidade todos os dia vinte cinco de cada mês, ao meio dia, pedindo para que se realizasse 
esse trabalho. E colaborava com o meu trabalho na casa Paroquial com o padre Antonio, né? Então, o meu 
testemunho que eu quero dar, né? E que, pela intercessão de Nossa Senhora, eu recebi uma grande graça por 
meio do rosário. Do santo rosário.

Eu tive um filho que teve uma enfermidade muito grande e eu agradeço a Nossa Senhora de Fátima 
por essas graças que foram muitas, né? Meu filho muito doente... há quinze anos atrás foi internado como 
louco, no hospital. E de repente uma coisa esquisita e diabólica se apresentava nele. Ele quebrava tudo e 
queria matar e ninguém agüentava com aquela força estranha. E eu clamei a Virgem de Fátima e com a minha 
família rezava todo dia. Quando ele chegou do hospital não dormia a noite e eu ficava ao pé da cama rezando 
o terço por ele que Ela me ajudasse. Ele foi melhorando... E não tomou mais os remédios que ele disse que não 
estava doido e de repente ele ficou curado dessa enfermidade. Eu agradeço as orações da paróquia de Fátima 
da renovação, junto comigo. E hoje eu louvo e agradeço pela graça de Deus que me agraciou pela intercessão 
de Maria e a oração do Santo Rosário. Muito obrigado meu Deus e muito obrigado Maria. Então é esse o meu 
testemunho... O médico até disse que ele não teria... não ficaria mais normal e hoje ele é uma pessoa normal; 
pessoa casada... Nessa época ele tinha dezoito anos... e hoje ele tem três filhos e é uma pessoa muito cheia 
de fé e nunca mais teve nada, porque, Deus foi o médico dele. Vai fazer uns quinze anos, eu penso, né? E eu 
sempre fui forte na minha fé, viu? Confiando... Muitas outras graças eu recebi. Agora mesmo eu tou recebendo 
uma grande graça por intercessão de Nossa Senhora.

Eu assumi umas crianças dum filho meu que a mulher dele abandonou. Ele não era casado com ela. 
E as crianças tavam quase pra morrer na mão dela tudo doente; e ela foi embora com outro homem e deixou 
ele e as crianças pequenininhas... Vieram pra mim uma com um ano e a outra nenezinho. Hoje eles estão 
estudando... Eu pedia a Nossa Senhora que mostrasse uma mulher pra ele que tomasse a frente dele. Porque 
eu já tou numa idade que não sou mais pra fazer o que eu faço. Então, eu só quero morrer em paz. Agora 
apareceu uma viúva muito boazinha. Eu conheço ela há muito tempo e ela vai assumir as crianças, né? Eles 
já vão morar juntos e depois ele casa com ela no católico, porque ela é viúva e não pode casar no civil porque 
ela tem a aposentadoria do marido, né? Ela quer ele e gosta muito dele e ela têm que querer os filhos, né? Isso 
e mais uma graça que eu recebi agora e eu choro de emoção [chorando].

Esse rapaz que é... o pai destas crianças, meu filho que mora comigo. Ele tem uma enfermidade, viu? 
Quando começou a renovação carismática daqui. A doença foi um doença desenganada pelos médicos, ele 
tinha quinze anos pra dezesseis anos, era lupus. Essa doença não tem cura. O médico disse que o homem 
nunca tinha visto sua cura. E eu disse: ‘doutor, eu tenho fé. Porque Jesus é o médico dos médicos’. Ele disse 
na minha frente e na frente do menino que ele não ficava bom mais. Ele podia ficar tomando remédio a vida 
inteira, mas ... controlando a vida dele, mas que ele não ia fica bom. Eu fique muito triste. Ele disse que era 
uma doença muito dolorosa... Os órgãos vão sendo afetado e passando um pro outro. Por isso que eu lhe 
digo ele pode estudar, ele pode jogar bola e tomando esse remédio. Foi dois diagnósticos que eu fiz pra me 
certificar da doença, e ele com três anos... tava bom, não tinha mais nada. Ficou forte... não tinha mais nada, 
nada e eu parei de dar o remédio pra ele e até hoje ele tá bom. E um homem forte, um homão enorme e vive 
comigo. Ele está com quarenta anos, fez agora. Então, ele foi uma das graças muito grande pela intercessão 
de Nossa Senhora. Eu não mereço, digo mesmo. Não mereço nada mais que isso. Deus tem olhado com bons 
olhos na vida, né? Por isso eu sou uma pessoa que sirvo a Deus e as pessoas que se chegam pra mim. Eu disse: 
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‘Meu Deus, eu vou ficar livre dessas crianças, não porque eu quero, porque eu amo eles, mas que eu vou ficar 
livre pra servir a Deus’. Porque quantas lágrimas eu derramei aqui? O padre Zé Maria sabe. Um dia triste na 
despedida do padre Zezinho eu não queria descer, porque eu tava tão triste, porque eu tava afastada dos meus 
trabalhos. Aí, a Carminha disse: ‘vamos descer?’. Eu disse: ‘não, não quero, não tou com vontade’. Mas ela 
me puxou. Cheguei lá fiquei sentada. Ai, quando o padre Zé Maria chegou na mesa, assim, ela disse: ‘ela tá 
pra baixo, padre. Olhe o que ela tem’. Ele disse: ‘o que a senhora tem?’ Eu disse: ‘padre, o você sabe o que eu 
tenho aquele problema, aquelas crianças. E eu me sinto tão deprimida porque nunca mais pude fazer nada e 
outras coisas. Eu tou muito deprimida por causa que a minha família não aceita eu cuidar das crianças porque 
eu não tenho mais idade. Onde eu vou jogar fora elas?’. Então, eu vejo nele a face de Jesus, né? Então, eu falei 
isso pra ele. Eu vou continuar o meu trabalho com muito mais liberdade, muito mais tempo pra servir a Deus”.

Dalvani 

“Olha, desde os nove anos que eu sou devota de Nossa Senhora. Depois que eu tive meu primeiro 
filho... minha primeira filha. Eu passei a usar azul e branco todo mês de maio; faço trinta e um dias de missa, 
entendeu? Eu tenho recebido muitas e muitas graças. Então, eu sempre dizia: ‘se não morrer antes de ir...’. 
Quando foi um ano, a Nossa Senhora teve aqui em Belém e eu participei de todas as festividades dela, todas 
as comemorações com muita fé, muito amor e agradecendo muito a Ela. De agora e... depois desse dia eu 
passei a libertar esse desejo porque já... Ela veio a mim, né? Graças a Deus. Entendeu? E eu tenho até muita 
fé Nela; faço todas as missas do dia treze do mês, entendeu? eu continuo com as minhas novenas... a minha 
filha mais velha também passa o mês de maio de azul e branco, entendeu? Com a fé que eu tenho com ela eu 
consegui me liberar da morte de um filho... agora em agosto, graças a Ela que eu tou pedindo, implorando, que 
ele esteja no céu, com luz, com paz e a gente aqui em casa, aqui na terra... temos a conformação que Deus vai 
nos dar e Ela... graças a Ela...Ela está nos ajudando com seu manto sagrado dando muita conformação nessa 
luta... em todos os momentos, em toda hora, a gente lembra dele em todas as passagens, porque ele também 
era devoto Dela”

Ana 

“Eu quero agradecer a Nossa Senhora de Fátima por uma graça alcançada, pois, essa graça, foi meu 
filho que tava quase se separando da mulher. Eu pedia Nossa Senhora para que ele voltasse com a mulher. E 
Nossa Senhora me alcançou essa graça que meu filho vive hoje em paz com a família dele; e adora a mulher 
dele, os filhos dele... Quero dizer Nossa Senhora, muito obrigada; e que todos confiem em Nossa Senhora, 
porque Nossa Senhora de Fátima é grande e poderosa. Eu agradeço a essa graça, amém.

Eu moro aqui há dezoito anos... mudou muita a comunidade; mudou muito. eu pelo menos não conhecia 
quase ninguém aqui neste bairro. Depois que eu me entrosei e fui missionária... sou missionária daqui da 
paróquia eu conheço todas as famílias aqui do bairro; tenho muitos amigos através dessa missão, né? Eu ando 
todas as casas e agora eu tenho muitos amigos através dessa missão. Aqui pela paróquia de Nossa Senhora de 
Fátima.
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Vera

“O meu depoimento é sobre graças que eu alcancei por Nossa Senhora. Deus me deu, me concedeu 
minha vida de volta. Então, primeiro, no ano de 2002 eu sofri um grande... passei por um grande sofrimento, 
tá? Eu sou diabética há quatorze anos. Quando foi fevereiro de 2000 me apareceu um problema... um tumor 
na costa. Eu fui ao médico... cuidando... passei dezenove dias fazendo o tratamento; fiquei boa e vim pra cá. 
Quando foi março me apareceu outro problema na coluna; fui internada no Hospital Porto Dias, melhorei e 
voltei pra cá. Quando foi em abril, dia treze de abril na terça-feira da paixão, eu interno no Hospital Guadalupe 
com uma diabete de seiscentos e quarenta ainda com... em 2002... com seiscentos e quarenta a dosagem 
da glicose subiu. Além da dosagem que foi muito alta ainda me apareceu água na perna, infecção urinaria, 
pneumonia e... fui pro CTI e passei cinco dias em coma. Fiquei cega... me pegando muito com Nossa Senhora, 
porque... que Ela me desse saúde pra que eu continuar nesse caminho da evangelização. Melhorei. Vim pra 
minha casa... isso foi fevereiro. Quando foi em junho me interno de novo, mais um internamento com uma 
calcificação pélvica. Passo dezesseis dias interada, tratamento de diabético; melhorei e vim pra casa. Quando 
foi em setembro me interno de novo com uma osteomielite. Me interno, me opero. Operei e passei dezenove 
dias no hospital me pegando sempre com Nossa Senhora que Ela me desse a minha saúde. E eu fui sabendo 
superar tudo isso através do santo rosário. Eu fazia muito o santo rosário. O médico me deu alta no mês de 
setembro; em novembro eu me interno de novo com água no joelho. Me opero. Opero e volto pra casa. Passei 
quatro anos bem através do santo rosário, até hoje rezo muito o rosário e tenho alcançado graças que Nossa 
Senhora têm me dado. Eu não sei como agradecer... não sei como agradecer. Mas agora eu estou com sete 
meses de operada, operei de osteomielite que voltou pior agora. Mas me pegando sempre com Nossa Senhora 
através de tudo isso, através do rosário botando sempre Jesus na frente. E sempre digo pra Ela: ‘Que Ela me de 
a força, me de a fé. Que aumente a minha fé cada vez mais, a cada dia’. Eu tenho passado muitas dificuldades, 
mas tenho alcançado bênçãos, né? Estou aqui, faço parte do grupo da missa da Imaculada. Sou muito devota 
de Maria, demais, demais, demais. Primeiro Jesus, ai vem Maria que tem me concedido graças, graças e 
bênçãos que eu tenho alcançado através de Nossa Senhora”.

José Maria

 “Por incrível que pareça, hoje eu tou cumprido a minha promessa,de ter conseguido a graça de Nossa 
Senhora de Fátima. A graça... é engraçado, eu morro atrás da casa do meu sogro, né? Sempre eu... por doze 
anos e o meu sonho era ter uma casa e sempre achei que era impossível, né? Me dediquei ao máximo a Nossa 
Senhora de Fátima pra conseguir essa graça de ter a casa própria. Além Dela me dar a casa própria, Ela me 
deu no lugar mais... assim, que todo mundo deseja em Belém que é o bairro do Marco. Aqui, próximo de 
Nossa Senhora de Fátima,  do Santuário de Fátima... tinha que ser perto dela. A minha casa é... assim, é a casa 
mais linda em Belém. Sem falar... eu queria que até o padre Zé Maria foi um dos maiores... pra mim, um dos 
maiores incentivadores pra evangelizar a minha família, né? Hoje eu tenho um casal de filhos e uma esposa 
maravilhosos. Então, além disso, eu queria dizer que Nossa Senhora de Fátima... assim, eu... eu me apoio 
Nela; quando a gente tá caindo Ela pega e levanta a gente, dá um jeito... esse é o meu depoimento. E hoje, 
por incrível que pareça, eu tou cumprindo a minha promessa, né? Eu cumpri primeiro pra Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro que foi entrar de joelhos; e hoje eu entrei aqui de joelho na Nossa Senhora de Fátima. Eu 
pedi essa graça cinco anos atrás. Cinco anos atrás eu pedi essa graça a Nossa Senhora de Fátima, mesmo, de 
coração. 

[Frequenta] Sempre, sempre. Na realidade eu entrei... eu comecei a freqüentar mesmo, fiquei assíduo 
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mesmo, quando o padre Zé Maria veio pra cá. Ele é muito carismático... ele nem me conhece... e Nossa 
Senhora é assim, o que a gente pede Ela dá, com certeza. A minha esposa também freqüenta aqui, graças a 
Deus”.

Maria de Nazaré

“A minha graça foi porque eu me operei do coração... foi muito grave. Eu fiquei entre a vida e a morte, 
muito mal mesmo... eu fico emocionada quando eu falo nisso [chorando]... hora que eu estava... até o meu 
próprio médico disse... eu tava na UTI... eu... eu me pequei na hora; tava só comigo, meu coração pedindo pra 
Nossa Senhora de Fátima que eu melhorasse, que eu ficasse boa. Isso foi no pós-operatório, lá na UTI mesmo. 
Eu tava sem falar... me pediam pra não... eu tava com um monte de aparelho; deitada na cama... eu vi a morte... 
Orei, pedi muito a Ela, que Ela me ajudasse a me recuperar que eu tornasse a ter saúde. E graças a Deus a Ela 
eu me curei... eu rezava muito o terço em nome Dela. Pedindo a minha cura pra Ela”. 

Nelci

“Acerca de um ano e meio atrás... isto não aconteceu comigo, aconteceu com meu irmão, né? Ele 
acabou... ele chegou com a mulher dele, com a esposa dele e disse que não queria mais saber dela, não 
gostava mais dela e dispensou, né? nós vivemos o ano passado, um ano de tribulações. Eu venho a missa 
periodicamente; geralmente no final de semana e quando eu sinto necessidade ou eu tenho algum problema 
eu venho durante a semana. E sempre pedia, né? Eu diretamente pra Deus. No final do ano... deste ano... do 
ano passado... ele mora em Castanhal. Ele comprou um apartamento aqui em Belém e praticamente expulsou 
a família dele, ele têm três filhos, a mulher e três filhos. Ele expulsou a família dele pra cá pra Belém. Ele 
expulsou tanto que foi... ele só fez comprar um alojamento, um apartamento aqui pra eles e arranjou um 
caminhão pra mudança e eles que se virassem. E eles vieram pra cá; teve um dos meninos que tava prestando 
vestibular e ficou lá sozinho. E eu sempre orando, eu sempre... quando aconteceu isso... mas eu acredito 
em Deus e sempre pedia nas minhas orações que ele se ficasse com a mulher dele e que a outra pessoa que 
encontrasse alguém, que Deus colocasse no caminho dela alguém descomprometido. Assim, tudo isso. Teve 
uma noite que eu sonhei. 

Eu sonhei que eu vinha aqui na missa, tá? A missa que eu nunca vim, da segunda-feira às sete e meia, 
da carismática. Eu sonhei que eu vim... Eu cheguei essa Igreja tava lotada; ai eu ficava em pé, quando eu 
olhava... era o padre Zé Maria que tava celebrando a missa. Ai surge uma urna que era pras pessoas colocarem 
seus pedidos e eu escrevi dois pedidos. Que eu sempre peço um que é a saúde da minha mãe... que foi outra 
benção que eu já recebi alguns anos atrás e o casamento do meu irmão. Dobrei o papelzinho e coloquei dentro 
da urna, isso no sonho. Aí, quando foi de manhã eu acordei...com quinze dias que a família tava aqui em 
Belém, ele veio... para se reencontrar com eles... Hoje eles estavam aqui assistindo a missa. Então, foi uma 
benção mesmo porque do jeito que ele estava totalmente envolvido.

Eu venho aqui desde 1995 com a minha mãe que também foi um outro momento. Por aqui... foi uma 
cirurgia cardíaca que não foi necessária. Então, sempre vale a pena... porque, meu Deus, sempre que eu estou 
com dificuldade eu tenho fé em Deus...”
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Adriano 

 “Esse caso aconteceu no ano de 2003, né? No mês de outubro. Eu pedi a Nossa Senhora de Nazaré, 
porque no caso eu tinha um primo que há muito tempo ele, assim, desapareceu, sabe? Se judiou com negócio 
de malandragem e, vamos supor, passou um período desaparecido, sabe? Fora, muito tempo mesmo, sabe?.
Ai, eu pedi muito a Ela que eu encontrasse ele. Eu ia na transladação pra pegar na corda, né? Na sexta-
feira, véspera da transladação, eu vinha... é... na Pedreira, no bairro da Pedreira, né? eu ia atravessando ali, a 
Travessa Mauriti, e de repente ele esbarrou comigo, sabe? Pra mim foi um sinal manifestado, por Deus através 
de Maria, né? E eu graças a Deus, no sábado mesmo, eu paguei a minha promessa. Eu sempre pedia pra que ela 
concedesse a luz frente a Jesus e que Ela mostrasse... que ele voltasse. E de repente, ao andar na rua, a gente 
se esbarrou. Pra mim foi uma manifestação magnífica que me fez crescer... eu creio no poder de Maria e isso 
fez que minha fé em Maria, por meio de Jesus, se tornasse maior. Ela é mãe e sabe a necessidade dos filhos”.

Olindina

“Ano passado a minha irmã teve que operar... tava tudo bem, né? Mas logo em seguida ela tinha... 
estava com um tumor muito grande como um limão. Então, a gente tava muito preocupada porque a gente 
tinha certeza que seria um câncer. Só que ai ela foi fazer os exames, tudo... nós conseguimos com uma rapidez 
através do PAS- Plano de Assistência ao Servidor, que ela é dependente de uma sobrinha, da filha dela e 
a gente consegue tudo rápido. Só que nossa preocupação é que nunca houve um caso na família, nem de 
parte de pai, nem de parte de mãe. Então eu me peguei com Nossa Senhora [chorando] que esse câncer não 
tivesse conseqüências graves... eu assisti todas as missas do meio dia, desde o primeiro dia até o último dia... 
eu prometi que acompanharia a procissão descalça. Mas qual a minha surpresa, quando eu cheguei aqui na 
esquina, no último dia, a minha sandália arrebentou e eu assisti a missa descalça...

Com isso, eu fui a procissão, mas não fui descalça; porque eu achei que Nossa Senhora queria que 
eu tivesse aqui, meio dia, descalça. Mas, o fim da história e que o câncer da minha irmã estava localizado 
num canal... ela extirpou o seio. O câncer não ficou em outro lugar, e ela não fez nem quimioterapia, nem 
radioterapia. Ela está bem, normal. Minha irmã está bem hoje; ela faz o acompanhamento, mas não tem nada, 
nada, nada. Nunca precisou tomar nada. Perdeu uma parte do corpo dela, mas a vida está bem. Não tem seqüela 
de nada. Os médicos ficaram impressionados, porque o câncer era muito grande; tiraram todos os nódulos de 
baixo das axilas e nem um nódulo da axila, nenhuma glândula da axila estava afetada. Então, a gente agradece 
a Nossa Senhora porque a gente acha que foi um milagre. A gente louva a Deus, primeiramente, e a Nossa 
Senhora de Fátima que a minha irmã está bem sem seqüelas, sem traumatismos psicológicos. Ela tá vivendo 
bem sua vida. A gente agradece a Nossa Senhora de Fátima essa graça alcançada”.

Vera Lucia 

“Desde a infância tive muita... Desde o nascimento, muita dificuldade. E devido eu ter muita 
dificuldade... eu tive sempre uma vontade, assim, de sempre encontrar Nossa Senhora, sabe? Eu sempre fui 
agarrada a Ela e Ela a mim; tanto é que eu tenho muitos quadros Dela, cada um melhor do que o outro. Aí, 
devido a tanta dificuldade, mas muita mesmo... posso te dizer assim, muita coisa ruim vem em cima de mim, 
entendeu? E eu só consegui a minha vitória... eu posso dizer que foi ao mesmo tempo em que vinha as coisas 
ruins, as desgraças como chamam, né? Vinha a luz e me retirava daquele meio, entendeu? E uma delas foi 
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quando eu já tava pra morrer, de morte mesmo, tinha coisa macabra, sabe? Eu só consegui sair dessas coisas 
porque eu tava com Deus, entendeu? Ele ao mesmo tempo em que põe a dificuldade Ele retira, me retirava. E 
uma das vezes que vim pra cá muito doente eu sempre persistia, mesmo doente conseguia me erguer e mesmo 
naquele trabalho que eu tenho, mesmo sofrendo cada coisa horrível que eu tava... coisa... mas eu não passava 
pras pessoas as dificuldade que... esse ano mesmo, um ano pra cá, foi que atarefo muito mesmo, muito mesmo, 
que as vezes eu não quero lembrar, mas são coisas que eu não consigo... só, só mesmo Deus... te dizer que 
eu... quando eu adoeci, pior mesmo, muito mesmo, foi espiritual, entendeu? Eu vim aqui e comecei vim pros 
carismáticos. Comecei vim, vim pros carismáticos... foi quando... dava muita chuva, dava mesmo pesada 
chuva, mas eu vinha; era como se eu tivesse num barco da dificuldade pra mim não chegar até aqui. Mas assim 
mesmo eu vinha. As vezes chegava ensopada aqui, e vinha.

Numa das vezes que eu vim pra Cura e Libertação também... comecei a vir pra Cura e Libertação 
foi quando... Sei lá, um negócio assim estranho na minha casa começou a ser derrubada no chão, sabe? E eu 
só ouvia a zoada, não via o que era, entendeu? Então, posso dizer que é uma coisa espiritual, né? E eu me 
agarrei mais no Senhor, entendeu? Foi a única coisa que me deu força pra mim retirar disso. Que eu não sei 
com quem eu tava lutando, entendeu? Mas Deus sabia. E Ele me mandou... eu acho com isso... Eu já tinha 
a Nossa Senhora, né? Mas, mais ainda, eu me aprofundei Nela, na Nossa Senhora, parece assim que Ela me 
olhava todo o tempo; principalmente quando eu recebi um quadro Dela de fora, né? As coisas Dela que eu 
tenho vêm  tudo de fora... Foi quando... esse ano que passou eu fui muito roubada, sabe? Roubaram tudo meu, 
tudo o que  eu tinha do trabalho, máquina, tudo; eu poderia me revoltar porque... toda vez que eu saia daqui da 
Igreja, quando eu chegava lá tava roubada, entendeu? Uma das vezes eu peguei os ladrão na porta roubando. 
Eu fui roubada, umas quatro vezes seguidas... Eu me revoltei na primeira vez, depois pra mim consolar eu 
via assim: ‘se eu morresse como era, os pessoal iam pegar todas as minha coisas do mesmo jeito?’ Quando eu 
abri a Bíblia tinha uma palavra muito boa, sabe? Que me confortou. E fez eu entender as coisas que eu tava 
passando.

Deus falou pra mim direto; aquilo que eu tava passando, então, foi quando eu consegui a minha fé 
maior que foi vim pra Cura e Libertação. Ai, eu abria a Bíblia e tava assim: ‘E Deus se retira’, uma das 
palavras que eu sempre lia; ‘meu Deus porque, porque isso?’ Como eu vou conseguir... tava ‘Deus se retira’. 
Ai, eu vim  embora pra cá, mas eu disse: ‘eu vou’, assim mesmo eu disse e ainda disse assim mesmo: ‘Com 
Deus ou sem Deus eu vou, eu vou conseguir me livrar disso’; quando eu vim pra cá, pra Cura e Libertação que 
tem de tarde, sabe?. Tava dando uma tempestade e eu não consegui sair da igreja; quando eu olhei pra ali, pra 
ali no meio, ali, eu vi um grande embrulho lá [apontando para a área central do santuário]. Aí, eu tava aqui 
esperando a chuva passar, eu dizia assim mesmo: ‘Puxa, essas plantas tão tudo louvando Jesus, né?’. Aí fui-
me embora pra ali pro meio. Aí, quando eu voltei, tinha duas pessoas perto do embrulho. Aí eu desci, tornei a 
olhar o embrulho e passei o pé assim. Tinha... uma cruz desse tamanho no presente. Só as pessoas que tavam 
encostadas no embrulho que viram quando eu ajuntei, sabe? Tava assim, escrita assim: faça três pedidos a 
Nossa Senhora de Nazaré, entendeu? Foi perto do Círio, do ano passado; do ano passado pra cá. Aí, eu peguei 
e fui e até hoje eu tenho esse Cristo grandão, sabe? Os pedidos que eu fiz. E de lá pra cá... 

Alberto 
“Então, nós fizemos uma corrente em casa pela nossa saúde... porque... eu tive um problema de 
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vesícula; aí eu sofri... ai eu tive que fazer uma cirurgia. Ai, nós se apegamos tudinho em Nossa Senhora. 
Ela nos ajudou e fez uma boa cirurgia e hoje eu estou passando muito bem, na maior tranqüilidade. Agradecemos 
muito por isso. Eu sempre fui devoto, sempre acompanhei a Igreja... mas foi muito bom; passamos... antes foi 
um aperreio muito grande, sabe? aquele desespero, aquela angústia. Aí, depois... quando foi no dia, no próprio 
mesmo dia da cirurgia, nós nos apegamos muito em Nossa Senhora, aí foi tranqüilo. Aí, a minha recuperação 
está tranqüila, muito bem.... foi na quarta-feira, agora... aí, nós vamos agradecer”.

Marivaldo 

“Eu morava em Mosqueiro. Há três anos trás eu saí de lá, sem nada. Eu era um microempresário lá em 
Mosqueiro. E... perdi tudo o que eu tinha lá, tudo o que eu tinha. Perdi lá... minha esposa e meus dois filhos. 
Aí, um amigo... vim embora de lá, nada tava dando certo, nada tava dando certo. Aí, eu tinha me afastado da 
Igreja, afastado de tudo também. Aí, o pessoal me pediu pra voltar; aí eu fiz o encontro de casais, eu e minha 
esposa... antes disso eu queria até ir embora pra outro Estado, assim, só eu e abandonar os meus dois filhos e 
minha esposa pra tentar a sorte em outro lugar [chorando]. 

Quando... eu tive paciência que ia passar. Aí, eu voltei a freqüentar a Igreja; aí fiz o Encontro de casais. 
Passou um tempo, um amigo meu falou que tinha uma mercadoria que podia me emprestar e depois eu ia 
pagando pra ele. Aí eu... eu vim embora pra Belém, passei um mês. Aí, ele botou umas pessoas pra trabalhar 
junto comigo; a gente montou uma loja, eu e ele. Aí botou umas pessoas pra trabalhar comigo, aí eu peguei 
essas pessoas roubando na loja, que eram parentes dele. Aí eu fui falar pra ele e ele não acreditou pensando 
que eu tava querendo enrolar e tudo, mas não era isso eu só tava tentando ajudar, ajudar; fiquei doidinho com 
aquilo, né? Aí, num certo dia, eu vim aqui na igreja abrir o meu coração pra Deus, chorei, chorei... Era uma 
segunda-feira; as pessoas ficaram até agoniadas comigo querendo saber o que tava acontecendo. E a amostra 
tá aí... Daí pra diante as coisas começaram a dar tudo certo pra mim. Aí, ele saiu e eu fiquei sozinho na loja, 
botei pra frente lá; em um ano eu botei duas lojas, em dois anos eu botei três lojas, onde eu tou agora...  Dois 
anos botei três lojas e em três anos a gente tá com cinco lojas lá; cinco lojas lá! Eu não sei nem como a gente 
na verdade conseguiu isso, entendeu?

As pessoas dizendo no encontro de casais, da gente, ‘tem um rico entre a gente’. Eu falava pra elas: 
‘eu não sei o que tá acontecendo com a gente, eu não tou acreditando nisso’. Porque as coisas não dão certo 
pra mim, as coisas tavam dando tão errado, tudo tava dando errado, as portas tavam se fechando... Quando as 
portas começaram a se abrir ...não sei nem o porquê, na verdade. Aí, o pessoal me chamava... falava que era 
a benção de Deus. Às vezes eu tento passar isso pras outras pessoas também que isso é muito importante, eu 
acho, entendeu? Uma pessoa assim... antes de tudo eu pensei em fazer muita besteira, muita... tipo assim, duas 
crianças, né? apareceu esse negócio de droga, pra roubar e... caramba, a gente tinha acesso a isso também. 
Tudo o diabo fica tentando a gente pra fazer.

Eu tenho fé em Deus, muita fé... Há três anos atrás eu queria um real no bolso e não tinha, entendeu? 
Um real no bolso e não tinha. Sempre quando eu posso... a maioria das pessoas que me pedem ajuda eu tento 
ajudar, entendeu? eu vejo que tá precisando mesmo e tento ajudar, no meu possível também, né? Tou tentando 
ajudar uma Igreja que não é nem católica também e... evangélica. O pastor me pede ajuda e sempre quando eu 
posso eu ajudo... Do nada eu construí mais alguma coisa lá; ano que vem eu tou comprando um apartamento 
e a casa... mais uma loja lá, entendeu? a gente vai comprar mesmo. Pô, há três anos atrás só pensava se a 
pessoa... se você chegasse comigo e, ‘olha tem um negócio ali pra ti fazer, pra ti varrer um quinta ali’. Pô, eu 
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ia na hora pra sustentar os meus filhos, na hora eu ia e não queria saber não, só queria eles a minha esposa.
Aí... a mãe dela falou que preferia vê ela morta de que ter passado a situação que ela passou, assim, com 

filha e tudo mais. Ela não tinha tanto dinheiro assim, mas não queria que a filha dela passasse pela situação que 
ela passou, né? Pó, vinte anos, vinte dois anos; eu com vinte sete, vinte oito anos, tou com trinta e um, agora. 
Aí, depois, falou que... aquele negócio ficou no coração; eu perdoei, mas ainda ficou aquela magoa; porque a 
gente perdoa, mas não esquece, né?”.

Maria de Fátima

“A minha filha tava com uma gravidez muito difícil, né? A criança enrolada no cordão umbilical, 
pressão alta, infecção urinária, perda de albumina. Aí me peguei em Nossa Senhora; como tenho devoção com 
ela, né? Sempre tive, tanto que meu nome é Fátima e Ela atendeu o meu pedido. No dia três de maio eu vim 
aqui pra adoração, as três horas da tarde... Aí encontrei o padre Zé Maria, ai ele disse: ‘porque estás tão triste?’ 
Eu disse: ‘eu não tou triste, tou agradecendo a Deus, pedindo a Nossa Senhora que dê um parto bom pra minha 
filha’. E justamente, nesse dia, dia três de maio, em plena festividade de Fátima, nasceu o meu neto de parto 
normal, sem problema nenhum, sabe? Todos os meus pedidos foram atendidos. Eu agradeço a Ela, tudo, tudo 
o que Ela tem feito na minha vida.

Eu tenho um outro testemunho. Durante cinco anos da minha vida eu passei por uma situação muito 
difícil. Aí voltei a me pegar com Ela novamente. Aí eu disse: ‘se for da Tua vontade, da vontade do Teu filho 
que eu consiga isso, então, me mostra esse caminho’. E Ele me mostrou o caminho da justiça. Ai eu coloquei 
meu ex-marido na justiça; dia dezessete de novembro foi a audiência e eu ganhei a causa. Foi mais uma que 
eu agradeço a Ela. E assim funciona se você agradecer cada vez mais. Eu disse a Ela que todas as festividade 
que tiverem na Paróquia de Fátima ou em qualquer outra Igreja eu vou participar”.

Iracema

“Eu sou diabética, né? Então, eu bati meu pé e eu perdi três dedos. Então eu fiz uma promessa pra 
Nossa Senhora que eu não perdesse o meu pé...Tava pra eu perder o pé. E assim eu já... tem um ano e quatro 
meses e eu já ando e tudo. Tou muito boa, agradeço a Nossa Senhora de Fátima. Fiz a promessa pra Nossa 
Senhora de Fátima que eu não perdesse o meu pé. Faz um ano e quarto meses que eu fiz essa operação... eu 
andava de muleta, mas agora já ando bem. Eu agradeço a Nossa Senhora de Fátima”.

Léia 

“Eu sou de Minas Gerais... então, eu vim para Belém para fazer uma cirurgia. Eu estava muito 
preocupada, porque os médicos de lá me deixaram muito preocupada com a operação. Mas graças a Nossa 
Senhora de Fátima e de Nazaré eu fiz a operação e correu tudo bem. O resultado dos meus exames foi ótimo... 
Eu estava muito apreensiva de ver os resultados. Eu tirei o útero, mas fiquei com medo do resultado dos 
exames. E felizmente, os exames estão nas minhas mãos, e o médico já disse que tá tudo bem; amanhã eu vou 
levar o exame. Então, eu tou aqui dando o testemunho da graça que eu recebi de Nossa Senhora de Fátima.

Eu vim só pra fazer esse exame, eu sou de Minas.  Então, vim aqui... O médico disse: ‘A senhora deve 
se opera o mais rápido possível”. Então... isso foi em maio, mas só agora eu pude vim fazer e fiquei... Quando 
o médico me deu lá, o exame, ele disse: ’ah, ocê tem que tirar mesmo o útero’ Eu fiquei muito apreensiva, 
porque havia qualquer coisa de muito grave. Mas felizmente eu passei por essa etapa com muita fé em Nossa 
Senhora, e Ela sempre atenta.
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Eu peço que Nossa Senhora proteja a todos, dê saúde pra todos aqueles que estão no hospital que 
também têm a mesma expectativa, né? E que Ela abençoe e continue ali do lado, pra mim e pra minha família... 
todas as famílias, e particularmente eu peço pra minha irmã que foi ela que me trouxe pra cá”. 
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DEUS ALERTA O SEU POVO! 

Somos um grupo de católicos de oração e vimos fazer um apelo: Precisamos de pôr o joelho no chão e 
rezar! O povo desviou-se dos caminhos de Deus e é urgente que se converta. O Senhor não quer que 
nenhum dos seus filhos morra mas que tenham vida e vida em abundância. Minha irmã e meu irmão, é 
urgente, não temos muito tempo. O Senhor pede-nos: PENITÊNCIA E ORAÇÃO!(tal como Nossa 
senhora pediu à 100 anos em Fátima). Juntamos as mensagens que Jesus nos tem dado de profundo 
sofrimento e que quer que todos conheçam. 

 

As ondas do mar vão ficar alteradas. Já começam a encrespar-se à busca do espaço que era seu. Ei-las 
que entram pela terra dentro tragando tudo quanto encontrarem pela frente. Muitos vão ser atingidos e 
ninguém está preparado.  

21-08-2005 

Olha para as ondas alterosas que escalam todas as muralhas. Aí vêm elas pela terra dentro. Nada as 
consegue fazer parar. Tudo leva em frente. Andarão quilómetros e quilómetros e só bem longe se vão cansar 
e então começam a recuar. 

Olha o que fizeram. Por onde passaram tudo destruíram, mas também tudo limparam. 
(Sam. 24, 10-16) Muitos morreram, muitos escaparam. Todos os que elas lamberam, levaram. 
Agora ao ver tanta destruição, tantos corpos sem vida e tantos sem lar nem pão, muitos vão reconsiderar, 

mas passado algum tempo, acham que o natural não se pode evitar. 
Tenho pena do Meu povo. Tanto vai sofrer porque têm a cabeça dura e não se quer arrepender. 
Óh, se se voltassem para Mim e quisessem tanto, Eu, podia evitar, mas sem chegar o momento, tenho de 

em liberdade o deixar caminhar.  
Óh Minha filha grita bem alto ao Meu povo, que se volte para Mim para que Eu possa travar a destruição 

e o Meu povo possa assim alcançar a salvação. 
01-02-2006 

 
Olha para as praias. Quantos por lá estendidos e a mergulhar. De repente eis que um vento forte se 

levanta, e passado pouco tempo, vêm as ondas que se levantam como muralha e levam tudo na sua frente. 
Aqueles que sabem e fogem logo, dirigindo-se para os locais altos, ainda se safam, mas aqueles que não 

agirem logo, são apanhados. (2º Sam. 24,10-16) 
É o peso do pecado do homem que enfurece a natureza. O mar que recuou para dar espaço ao homem, 

também se revolta porque não é respeitado. 
O peso do pecado do homem, assim como transforma o seu coração, também transforma o ambiente em 

que vive e ataca a natureza. Todos os átomos à sua volta são atacados e vão degenerando. 
Assim como David sofreu castigo pela sua ambição, também hoje o Meu povo vive as consequências 

dos seus atos. 
Meu Senhor, a oração não vai a tempo de o travar? 
Sim, se todo o Meu povo pusesse o joelho no chão para o clamar. Mas quando avisares, se aqueles que 

tiverem conhecimento o fizerem, podem reduzir em muito a sua violência. 
02-02-2006 
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Um dia quente, com as praias cheias, o mar vai transbordar. Já muita gente sabe, mas muitos dos que 

sabem, também vão ser apanhados, porque não acreditam e no momento crucial poucos vão conseguir fugir, 
porque se atrapalham uns aos outros. As ondas vão sair pelo mar fora e vêm pela terra dentro. Vão comer 
tudo o que encontrarem num percurso de alguns quilómetros. Onde baterem, não poupam nada nem ninguém. 
Tudo o que está ao seu alcance, elas enrolam, e com a sua potência, tudo desfazem. São como um leão 
esfomeado. 

Então para o evitar, era preciso que todo o joelho se pusesse no chão, mas como isso não vai acontecer, 
esta catástrofe virá e muito em breve. No entanto, se aqueles que acreditarem puserem o joelho no chão e 
rezarem o mais que possam, ainda poderei quebrar muita da sua violência. 

03-04-2006 
A noite que envolve o mundo depressa se fecha sobre si mesma e nada arderá sem a Minha bênção. O 

mar depressa se encrespa e virá terra dentro. Ninguém está preparado, mas tu vais avisar o Meu povo. Vais, 
avisá-lo para que ele se prepare. 

16-03-2009 
 

O dia é claro, mas sem sol. Ele está encoberto por uma fina névoa. É claro e quente. Junto ao mar as 
praias estão cheias de teus irmãos. Também os teus lá estão. 

Está tudo muito sereno, e diria, agradável. De repente levanta-se um vento que a princípio não é forte, 
mas de repente começa a ficar cada vez mais forte e as águas que estavam serenas começam a ficar nervosas. 
Até as aves que andam por ali ficam agitadas e dão sinal umas às outras com os seus gritos de que há perigo. 
(Lc. 21, 25-28) Neste momento quem ainda não arredou da praia, já vai ter dificuldade de sair com o seu 
carro. Então presta atenção: (Is.17, 12-14) 

Olhando e reconhecendo estas características desse dia, quem quiser saír sem ser apanhado pelas ondas 
tem de sair logo que o vento começa a desenvolver velocidade. 

Desde que ele começa a desenvolver velocidade até as ondas se levantarem tem 1 hora que é bem 
precisa, bem aproveitada para se conseguir chegar a porto seguro, porque depois das ondas se levantarem 
vêm pela terra dentro e comerão em vários quilómetros tudo o que encontrarem. Povoações inteiras serão 
destruídas por elas, numa grande extensão da costa marítima.  

Minha filha, Eu quero proteger o Meu povo deste desastre que vai acontecer, mas é preciso que o Meu 
povo queira ser protegido por Mim. (Ecli. 7, 16) Então, Dou-te conhecimento disto para que tu por teu lado 
dês conhecimento ao Meu povo. 

02-03-2011 
 

Minha Filha, Eis-Me aqui. Sou o teu Senhor. Escuta a Minha voz. 
Grande e Poderosos é o teu Deus. Tão Grande que tudo pode e vence todos os impossíveis. Nada há que 

possa servir de barreira ao teu Deus. Então crê e confia!... 
Eu Todo-Poderoso, Vou mandar subir a água do mar 30 metros. Ela entrará pela terra dentro e destruirá 

tudo por onde passar. 
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O homem não trava a sua onda destruidora e com o seu pecado tudo afeta. Também a natureza está 
afetada pelo pecado do homem que tudo desequilibra. Até o mar se sente tocado e desvairado com o pecado 
do homem. Ele pede-Me constantemente que o deixe avançar, respondendo assim à provocação que o pecado 
do homem lhe causa. Eu teu Senhor e Senhor do mar, travei esse ímpeto porque não quis que o homem fosse 
afetado. Em contrapartida, pedi ao homem conversão, conversão e penitência, mas o homem não ligou. Agora 
Sou Eu que digo ao mar: solta-te das tuas margens, talvez tenhas mais sucesso do que Eu. Então solta-te e 
avança. A partir de agora o mar tem licença Minha para o fazer.  

Agora Minha filha, é preciso dar conhecimento disto a todo o Meu povo. Deixo isto nas tuas mãos para 
que o faças. 

- E como o faço? 
Meu querido Senhor orienta-me, porque não tenho ninguém que me oriente. Meu Deus vem em meu 

auxílio e tem piedade de mim, vem conduzir-me. 
- Não temas, vou dar-te outro Sacerdote que te ajudará. 
- Está bem meu Senhor, quero que tudo seja feito de acordo com a Tua Vontade. 

12-02-2014 
 

Minha filha, chamei-te aqui a esta hora para te falar. A hora é de gritos e não posso esperar (3 h. da 
tarde). 

Olha para o mar. Lá no fundo do teu País, uma vaga vai atravessar. Vai entrar terra dentro e nada a 
poderá parar. Lamberá todas as coisas a que puder chegar, e levará no remoinho tudo o que encontrar. 

Olha Minha filha, isto é muito breve e muitos irmãos teus vão ser apanhados. Grita a toda a gente que 
fuja daquela zona, porque o mar está furioso e ele vai mesmo soltar-se. Nada o poderá deter, apenas o joelho 
no chão, o obrigará a ceder. Mas todo o joelho é preciso que se dobre para que a força da oração, sobre ele 
tenha poder. E quem vai avisar o Meu povo? Quem o vai convencer? 

O Meu povo já não acredita no seu Deus e julga-se superior, mas ó Meu povo, Eu não te quero perder. 
Se a vaga te apanhar, tu vais-te perder, porque não queres nada Comigo e os Sacramentos, não vens receber. 

Olha para Mim. Se não o queres aceitar que posso Eu fazer? 
Vejo que estás enganado, mas não queres reconhecer. 
Continuas a seguir esse caminho que só te leva a perder. 
Já pensas-te Meu povo, na hora da aflição quanto darias para voltares atrás? 
Então começa já. Agarra-te aos Sacramentos, à Palavra e à oração. Se todos o fizerem… 
Óh se todos o fizerem, as vagas obedecer-me-ão. 

15-09-2014 
 

Eu o Deus do Universo, Sou o Teu Deus e Senhor. É a Mim que tu pertences por isso nada temas. Eu 
cuido de ti. Entrega-Me também os teus da tua casa para que cuide deles e não temas. Sabes que te amo e 
amo também cada um deles. Por tua causa cuido também de cada um deles. 

E agora escreve sem medo o que te vou dizer: A água do mar se levanta e vem pela terra dentro. (Am. 
9,6) Quilómetros e quilómetros são banhados por ela. Subirá trinta metros e aonde chegar, tudo lamberá e 
tudo o que for móvel, levará na sua frente. Nada lhe poderá resistir, e nada a poderá travar. 
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 É preciso que todo o povo tenha conhecimento disto. Se todo o povo puser o joelho no chão, ela apenas 
banhará a zona das areias, mas se o Meu povo não ligar, muitos filhos do Meu povo perderão a vida nessa 
escalada agressiva e feroz que o mar vai fazer. 

Quero dizer-te já que o Meu povo que se deixou encher de fábulas, vai achar que é mais uma fábula: 
Então as ondas alterosas agressivas e medonhas, entrarão pela terra dentro em dia de praia cheia de irmãos 
teus. Mas tudo o que for feito por essa intenção se não o evita, pelo menos sempre o suaviza. Então pede e 
insiste para que rezem, façam jejum, e penitência. Eu, não Me alegro com a morte do pecador, mas quero que 
se arrependa e viva. 

27-02-15 
A bruma é passageira e o mar se eleva e vem pela terra dentro. Tudo lambe e tudo leva embrulhado nas 

suas ondas. 
Olha para ele!...Nada o consegue parar de tão furioso que ele está. Nada consegue deter a sua própria 

fúria. Avança quilómetros e quilómetros, e tudo o que é móvel fica destruído. 
Ai dos edifícios que têm menos alicerces. Quantos também vão ser destruídos. 
Olha, a tua casa está segura, mas se fosse apanhada, também era minada. 
Vê quanto o Meu povo vai perder a vida. Não temas entregar as folhas das mensagens nas camionetas 

dos Iº Sábados. Não temas e entrega para que haja mais irmãos teus a rezar por aqueles que vão perder a vida. 
Rezai, rezai, para que mais irmãos teus se salvem e para que a fúria do mar se torne menos agressiva. É a 

vida de muitos irmãos vossos que está em jogo. A Vida e a Salvação. 
- Meu Senhor e isto é para breve? 
Sim, isto é para muito breve. 
Obrigada por mais esta Palavra de conhecimento. Te Louvo e Te Bendigo e Te agradeço. 

26-08-2015 
Escuta Minha filha: A maré está a encher. Pouco falta para transbordar. Olha só… 
Quando encher, entra pela terra dentro quilómetros e quilómetros. Vai engolir muitas povoações. Muita 

gente vai desaparecer. Nas povoações costeiras, vai limpar tudo, leva tudo a eito. Nada lhe resiste. Nas zonas 
mais baixas, vai “comer” até muito mais longe.  

Olha, isto está para breve, é preciso dar isto a conhecer ao Meu povo. 
- E como o faço? 
-Fala com o (PH) para que ele oriente aquilo que ele achar melhor, mas não cruzem os braços. 
Avisa nos grupos, põe na internet, e vê com ele o que podeis fazer mais. 
O tempo é escasso e é preciso aproveitá-lo. 
Revê as outras mensagens que falam deste assunto para teres presente os sinais. 
Entretanto voltarei a falar-te. 
- Está bem meu querido Jesus. Vou levar isto ao (P. H). 
Mais alguma coisa meu Senhor? 
- Sim. Aproveita o tempo. 
- Obrigada, pela Tua Palavra. Bendito e Louvado Sejas!... 

07-04-2017 
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Oração

Santíssima Virgem, 
que nos montes de Fátima 
vos dignastes revelar aos três pastorinhos 
os tesouros de graças que podemos alcançar, 
rezando o santo rosário, 
ajudai-nos a apreciar sempre mais 
esta santa oração, a fim de que, 
meditando os mistérios da nossa redenção, 
alcancemos as graças que insistentemente 
vos pedimos (pedir a graça).

Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, 
livrai-nos do fogo do inferno, 
levai as almas todas para o céu 
e socorrei principalmente 
as que mais precisarem. 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 
rogai por nós.
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