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INTRODUÇÃO 
 

 

No dia 18 de junho de 1961, o Arcanjo São Miguel apareceu às 
meninas Conchita González, Jacinta González, Mari Loli Mazón e 
Mari Cruz Gonzáles, anunciando as Aparições de Nossa Senhora do 
Carmo, para o dia 2 do mês seguinte, em Garabandal, norte da 
Espanha. 

Num período de 4 anos, até 18 de novembro de 1965, registraram-se 
mais de mil aparições. 

Na época, embora o Papa Paulo VI, ao receber as videntes, tenha 
afirmado “Garabandal é a obra mais maravilhosa da humanidade, 
depois do nascimento de Jesus.”, a autoridade provincial da Igreja 
não o anunciou e o mundo ficou na escuridão desta Manifestação 
Divina. 

A paciência de Deus esperou, esperou, esperou e até que em 
setembro de 1987, Jesus instruiu a Sua mensageira, Vassula, para 
comunicar à Santa Sé as Aparições de Garabandal, que são a 
continuação de Fátima e para que sejam anunciadas ao mundo, como 
a seguir revelamos. 

 

-  Alexandre Batista, “filho de Garabandal” 
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GARABANDAL 
 

[AVVD-04 de setembro de 1987] 

(Jesus deu-me uma visão na qual eu estava diante Dele e sentia-
me indecisa. Ele segurou minhas mãos e, enquanto andava para 
trás, puxava-me para que eu avançasse.) 
 
ó filha, como te amo! flor, tudo o que sentes vem de Mim, 
avança; 
 
(Senti que estava dando meus primeiros passos e vibrei!) 
 
Vassula, sendo tímida, tu Me encantas; 
 
filha, escreve esta palavra: 
 
Garabandal 

 
Vassula, quando te despertei de teu sono, não foi apenas para 
te acordar, mas também para que pudesse fazer uso de ti, 
bem-amada; o purifcar-te não foi somente para te limpar, mas 
para que sentisses Minha Presença e para que estejas em 
Minha Presença; sirvo-Me de ti não apenas para que redijas 
Minhas Mensagens e desejos, mas para que escrevas Minhas 
bênçãos para Meus filhinhos de Garabandal; 
 
venho para que Minha Mensagem seja glorificada; altar, 
mantém essa chama acesa; por Meu Poder restaura- rei 
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Minha Igreja; ama-Me, não vaciles, apoia-te em Mim e 
repousa; Eu te ajudarei a progredir; a hora está próxima, reza 
Comigo, 
 

“Pai, 
recebei-me em Vossos Braços, deixai-me repousar junto de 

Vós, 
santificai-Me, Pai, quando Me receberdes, 

perdoai meus pecados como eu os perdoei aos outros. 
Glória a Deus meu Pai, eu Vos bendigo, amém.” 

 
 
[AVVD-05 de setembro de 1987] 
 
Vassula, não tenhas medo, escreve a palavra Garabandal; 
 
Garabandal é a sequência de outros sinais; as aparições de 
Garabandal são autênticas, crê em tudo o que não viste; 
acredita, acredita, filha, Eu Me servi de ti para poder Me 
manifestar através de ti; 
Minha Mãe apareceu às Minhas almas escolhidas; de suas 
bocas a Verdade foi dita, mas muitas de Minhas almas 
sacerdotais as declararam incertas e algumas delas as 
rejeitaram completamente; 
 
Eu Me manifestei através de ti para suspender essa dúvida 
sobre Garabandal; as aparições de Garabandal são autênticas 
e Meus filhos realmente viram Minha Mãe 
e ouviram Suas Mensagens; Vassula, uma prova mais difícil 
virá sobre ti, tornando Minha Cruz mais pesada sobre teus 
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ombros e aumentando Meu Cálice de Justiça; Eu avisei o 
mundo; 
 
Meu Deus, provavelmente muito poucos sabem deste 
acontecimento. 
 
é verdade, muitos não sabem por causa das dúvidas e temores 
de Minhas almas sacerdotais; duvidando, elas rejeitam 
Minhas Obras Celestiais, elas se esqueceram de que Eu sou 
Onipotente; endureceram seu coração, perderam sua 
espiritualidade; cegas, elas procuram sem luz e sem 
Sabedoria; 

todas Minhas Obras Celestiais sempre foram dadas a simples 
crianças e jamais a sábios; Minhas Obras não parecem 
ortodoxas a seus olhos, mas isso acontece porque eles se 
comparam a Mim; 

Eu, desde o início dos tempos, nunca vos abandonei1;  
Vassula, tu te recordas dos fariseus? 

Sim, Senhor. 

em certo momento, eles Me acusaram de pregar contra a Lei 
de Moisés; que diferença há hoje? fui acusado de 
promiscuidade e de ir contra sua Lei; as acusações atuais e a 
incerteza não estão longe disso; deixa-Me dizer-te: aqueles 
que confrontam as aparições são os que Me ferem; eles são 
os espinhos em Meu Corpo; disse-te, há algum tempo,  que te 
conduzirei com Força Divina até o mais profundo de Meu 

 
1 Ele fez-me compreender que os sinais dados são para nos lembrar de Sua 
Presença entre nós, encorajando-nos. 
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Corpo Ensanguentado; disse que te apontarei com Meu dedo 
aqueles que Me ferem; Eu sou Jesus Cristo, o Filho Amado de 
Deus; Vassula não tenhas medo, pois estou diante de ti; 

 

[AVVD-09 de setembro de 1987] 
 

Vassula, quero que estas palavras que te darei sejam 
conhecidas, desejo que sejam difundidas por toda parte: “Eu, 
o Senhor, abençoo Meus filhos de Garabandal2;” 

Vassula abençoa-os também, une-os; 

Farei tudo com Vossa ajuda, Senhor... 

(Em seguida, todo o inferno desencadeou-se. Satanás 
enfureceu-se e seus adeptos também. Eles têm nomes e 
conheço aqueles que me atacam.) 

Vassula, vem; farei com que compreendas como eles te 
odeiam; não tenhas medo; 

 

[AVVD-10 de setembro de 1987] 
 

Vassula, Garabandal é a Sequência dos Milagres, entre esses 
Milagres tenho dado outros sinais; 

Podeis escrever quais são os milagres? 

 
2 Filhos de Garabandal são todos os que acreditam nas Mensagens e as 
divulgam. (Nota do Editor) 
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escreve: Lourdes e depois Fátima; quero que escrevas agora 
Garabandal de São Sebastião; glorifica-Me! lembra-te de que 
Eu sou a Luz deste mundo; 

(Inesperadamente, Jesus me lembrou de um sonho que tivera a 
noite passada e que havia esquecido. Era a mesma visão que 
tenho tido ultimamente, mas que me pareceu pior em meu 
sonho.) 
 
escuta, deixei-te rever a visão em teu sono, para que a 
sentisses; não, não há como escapar! 
 

[AVVD-20 de setembro de 1987] 
 

Vassula, as aparições de Garabandal, tanto as Minhas como as 
de Minha Mãe devem ser reconhecidas; ouve-Me, Vassula, 
toda vez que Minha Mãe apareceu às Minhas almas 
escolhidas iluminando-as com Sua graça, Eu estava ao Seu 
lado, mas olho algum podia ver-Me; algumas vezes apareci 
como criança para abençoar aqueles que Me glorificaram; 

flha, Eu desejo que esses lugares de aparições sejam mais 
honrados; Eu desejo que a Santa Sé honre-Me abençoando 
esses lugares Sagrados; Vassula, não Me refiro apenas a 
Lurdes ou a Fátima, mas a Garabandal também; Eu venho para 
glorificar as aparições de Garabandal; 

desejo ver Minha Santa Sé abençoar aquele lugar, retificar 
tudo o que foi distorcido e erroneamente proclamado por 
Minhas almas sacerdotais que Me ferem, suspender as 
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dúvidas e apagar os abusos feitos por aqueles que desafiaram 
as aparições; Minha Santa Sé faria isso por Mim? 

Senhor Meu Deus, como eles saberão de tudo isso? 

deixa, Vassula, esse trabalho é Meu; encontrarei um meio de 
saberem; filha, desejo que, a cada vez que te dou um sinal de 
Minha Presença, não importa o quão pequeno seja, Minha 
Santa Sé glorifique Meu sinal abençoando-o; quero que o 
mundo saiba de Minha Presença, de Minhas Riquezas, de 
Minha Misericórdia e de Minhas Obras Divinas; Eu desejo que 
Minha Santa Sé divulgue, em maior escala, Meus sinais 
concedidos alimentando o mundo; Eu quero Minha terra 
fértil; não os deixe arrancar as poucas flores que ainda restam; 
Eu quero este deserto irrigado, quem regará Meu jardim? por 
que negligenciam Minhas flores? 

Amado Jesus, se não estou enganada, eles levaram sete anos 
para confirmar Vosso milagre de Fátima. Meu Deus, posso ver 
recusas, censuras e dificuldades de aceitação. 

for, não te aflijas; deixa-Me ajudar-te; Vassula, Eu sempre 
atinjo Meus objetivos. 

 

[AVVD-21 de setembro de 1987] 
 

Vassula, teus desejos são dados por Mim; eles se infiltram em 
ti, Eu manterei Minha Chama acesa em ti, altar, para sempre; 
difunde Minhas palavras, “Eu, o Senhor, abençoo Meus filhos 
de Garabandal;” 
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Senhor, divulgo Vossas mensagens de acordo com minha 
capacidade. Preciso de canais para difundi-las mais 
amplamente. 

[AVVD-23 de setembro de 1987] 
 

(Jesus fez-me compreender sobre os dois mundos. Um é 
material, físico, e o outro, invisível e espiritual. 

Mais tarde, muito mais tarde, quando o apostolado começou, 
fui convidada para encontrar uma das videntes de Garabandal. 
Foi como se Deus me carregasse em Suas Asas, para que eu a 
abençoasse como Ele desejava que o fizesse, e abençoasse 
também os outros por telefone. Comecei a perceber como Deus 
age. Ele nos pede algo quase impossível, mas nos ajuda com o 
Poder do Espírito.) 

 

[AVVD-24 de setembro de 1987] 
 

(Senti Maria Santíssima perto de mim.) 

Vassula, sim, sou Eu, tua Mãe; apareci a Meus filhos de 
Garabandal; deixei que Me vissem e ouvissem; Eu lhes apareci 
e eles sabem disso; quero que tu os abençoes; 

Santa Maria, ajudai-me a cumprir Vossos desejos. 

Eu te guiarei, Vassula; 
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[AVVD-25 de setembro de 1987] 
 

(Nesta manhã, senti novamente o cheiro de incenso. Eu sabia 
que Ele estava em pé, naquele lugar específico.) 

Meu resto, tudo o que peço de ti é amor; ama-Me; difunde 
Minhas palavras que são: 

“Eu, o Senhor, 
abençoo Meus filhos de Garabandal, 

Eu os amo.” 
 

bem-amada, reúne-os, une-os; aceita tudo o que está para 
acontecer, alegria ou sofrimento; estou diante de ti; 

Sim, Senhor. Seja feita a Vossa Vontade e que Vossos desejos se 
realizem. 

vem, sente-Me; compartilhemos tudo; 

 

[AVVD-27 de setembro de 1987] 
 

(Jesus me chamava. Eu estava ansiosa por encontrá-Lo tanto 
quanto Ele. Não sei, mas pareciam séculos desde que 
estivéramos juntos.) 

oh! vem, bem-amada! quão impacientemente tenho 
esperado por este momento, a fim de te encontrar dessa 
maneira! juntos Vassula, juntos tu e Eu santificaremos 
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Garabandal, pois esse lugar é Santo,  uma vez que Minha Mãe 
e Eu lá aparecemos; 

Seja feita a Vossa vontade, Senhor. 

Vassula, a timidez não é um pecado; sou Eu que te digo; 

(Eu estava feliz ouvindo isso. Repentinamente, minha alma 
ansiou por Ele.) 

 

[AVVD-13 de outubro de 1987] 
 

(Vi Jesus à porta de meu quarto. Sabia que Ele me estava 
indicando para escrever, como se estivesse aguardando.) 

Eu estava à porta; vem, trabalharás Comigo; 

(Algumas vezes, Jesus deseja provar-me que meu discernimento 
está correto.) 

Eu te predirei o que está por vir a fim de que, de agora em 
diante, aqueles que se dizem sábios creiam em Minhas Obras 
e sigam-Me; 

filha, curarei muitos; o Amor voltará como Amor, cumprindo 
Minha Palavra; em pouco tempo, Eu te provarei que isso vem 
de Mim, Vassula; Eu sou o Senhor, bem-amada, tu virás a 
Mim; ouve-Me, quero lembrar-te daquilo que te pedi há 
alguns dias: que tudo isso seja conhecido, difunde Minhas 
palavras: “Eu, o Senhor, abençoo Meus filhos de Garabandal;” 
quero que eles Me ouçam; oh! Vassula, como anseio por isso; 
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Senhor Jesus, tentarei dentro de minha capacidade, com os 
recursos que me destes. Sou impotente e Vós, Onipotente; Vós 
me ajudareis, Jesus? 

Eu te ajudarei, lembra-te de como trabalho;  
Vassula, saiba-se que, em pouco tempo, enviarei a todos vós 
um sinal vindo do Alto, compreendereis que vem de Mim, Eu 
brilharei em vós, Eu amo todos vós; 
como amo todos vós! amo-vos além de vossa compreensão; 
Eu sou Vosso Criador; não vos disse que talhei vossa imagem 
na palma de Minha Mão? como poderia abandonar-vos? 
 
Estou pensando na visão que me destes. O castigo que temi. 

Eu te farei vê-lo outra vez, para que te marque; 

Novamente, Senhor, ajudai-nos a evitá-lo. Sei que não gostais 
de fazer isso conosco e não sentis prazer nisso. Dizei-me o que 
fazer. 

Vassula, é verdade; não sinto prazer em punir-vos; desejo que 
Minha criação volte ao Amor; tremendas reparações têm de 
ser feitas; reparai, aqueles que puderem, reparai pelos outros; 
Minha criação precisa mudar; filha, Minha criação precisa 
aprender e acreditar em Minhas Obras Espirituais; Minha 
criação terá de aceitar-Me como Onipotente; Minhas almas 
sacerdotais precisam entender como estão erradas ao 
negarem Minhas Obras atuais; 

No entanto, há muitos que aceitam. 

há os que não aceitam e é para esses que falo; também falo 
para os que dividiram Meu Corpo; acredita-Me, filha, Meu 
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Cálice de Justiça está cheio por terem dividido Meu Corpo; Eu 
não os pouparei por mais tempo; 

Vassula, permite-Me cultivar-te um pouco mais, em breve 
farei Minha colheita; vem, bem-amada; 

Senhor, seja feita a Vossa vontade. 

 

[AVVD-01 de dezembro de 1987] 
 

(Comecei a compreender que essa Mensagem de Paz e Amor, 
no meio da criação de Deus e pela união da Igreja, será uma das 
últimas tentativas divinas, antes que Sua Justiça se infame 
contra nós.) 

como Me compreendes bem agora, filha; tens medo de Mim? 

(Deus deve ter percebido em mim um medo do que Ele pode 
fazer se não nos convertermos.) 

Tenho, Meu Deus, depois da visão que me destes. 

Eu te mostrei somente uma parte3; Vassula, Minha criação 
deve ser avisada; não deixeis que os mesmos erros se repitam; 
 
Quando, Senhor? 

quando lhes dei Meu grande Milagre de Fátima, avisei Minha 
criação, mas eles prestaram pouca atenção ao Meu aviso; ao 
contrário, gastaram seu tempo duvidando, discutindo, jamais 
muito poucos sabiam da urgência dessa Mensagem; eles 

 
3 Significa que a pior parte está escondida. 
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mancharam suas mãos com o sangue de seu crime, arrastando 
consigo muitas almas; 

Eu lhes recordarei seus pecados do passado4, Eu lhes 
recordarei da urgência da Mensagem de Garabandal; 

por que duvidar de Minhas Obras?5 transmite Meu aviso à 
Minha criação; tremendas reparações têm de ser feitas; 
Minha criação deve ser informada e deve acreditar em Mim; 
lembra-lhes de Meu amor; propagai Minha Palavra, 
promovei-Me... promovei-Me, não Me oculteis! agora vós Me 
ocultais, não Me protegeis! declarai abertamente Minhas 
Obras do passado e do presente, Eu sou Onipotente;  

os Espinhos em Minha Cabeça são as almas sacerdotais que 
detêm a chave do conhecimento; não entram nele nem 
deixam entrar os que o desejam! estes são Meus Espinhos! 
esses espinhos deveriam vir a Mim e arrepender-se; suas 
mãos ainda estão com sangue fresco do passado, 
responsáveis por todos os crimes e atrocidades; quero que 
eles se arrependam, pois rejeitaram as Mensagens de Minha 
Mãe em Garabandal, não As difundindo como deveria ter sido 
feito e ignorando Sua urgência; Oh!6  que tenho Eu, Vassula! 
pedras; seus corações estão petrificados; aceitai a Verdade! 
abri vossos corações! Garabandal é a sequência de Fátima! 
Não repitais vossos erros!... – Pedro! 

 
4 Aparentemente, só quando não pedimos perdão e não nos arrependemos 
é que Deus nos recorda de nossos pecados. Feito isso, o perdão é concedido 
e Deus nunca mais nos lembra de nossos antigos pecados. 
5 Deus gritou em alta Voz, como para chamar alguém que estivesse muito 
longe e não pudesse ouvir... em seguida, Ele pareceu suplicar... 
6 Deus, indescritivelmente, entristecido lamentou-Se... 
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Pedro, sê Meu Eco! alimenta Meus cordeiros, Pedro, não Me 
negues novamente, bem-amado; 

(Quando o Senhor disse: “Pedro, sê Meu Eco! alimenta Meus 
cordeiros, Pedro, não Me negues novamente, bem-amado;” eu 
poderia ter morrido naquele momento, pelo modo que eu O 
ouvi falar.) 

vem, deixa-Me ajudar-te; repousa em Mim; 

 

[AVVD-02 de dezembro de 1987] 
 

a Mensagem de Garabandal é autêntica e deveria ser 
difundida e honrada; santificai Garabandal; não vedes ou 
compreendeis que vossos erros estão se repetindo? vós 
repetis vossos erros de Fátima; ó Criação, quando acreditareis 
em Mim? “ie emphanises itan”7; 

Meu Deus, é terrível ouvir-Vos e sentir-Vos em tão grande 
tristeza. 

Vassula, consola-Me; 

 

[AVVD-04 de dezembro de 1987] 
 

Jesus? 

 
7 Em grego: as aparições realizaram-se; (realizaram-se lá). 
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Eu sou; filha, quero que Minhas Palavras sejam claras; não 
culpo aqueles que perseguiram as aparições; quero apenas 
que compreendam e admitam seus erros e venham a Mim 
para se arrependerem; Eu os isentarei de culpa, perdoando 
seu pecado; filha, muitos perseguirão Minha Mensagem 
novamente, negando que seja Eu, Jesus, por medo de admitir 
sua falta, pois isso, mais uma vez, está além de seu 
conhecimento, filha;8 

Talvez, não tenham a intenção de negar que sois Vós, talvez em 
seu subconsciente. Eles acreditam que, provavelmente, não 
tenham intenção de negar, não de propósito, pois tenho certeza 
de que se compreendessem isso, eles Vos louvariam! Só que eles 
não compreendem. 

como gosto de tua argumentação - porque protegê-los? 

que protegê-los? 

que protegê-los? 

Então, se ouso pedir-Vos, peço Vosso perdão e Vossa 
Misericórdia para eles.  

mas, filha, eles serão teus perseguidores, infringindo 
sofrimentos à tua alma; eles serão teus flageladores; 

Mesmo assim, se eles não compreendem, então quer dizer que 
não o fazem de propósito; eles não sabem o que fazem porque 
são fracos. Vós, com Vosso Divino Amor, podeis ajudá-los a 
compreender que sois Vós. Meu Deus, não deixeis que Vossa 

 
8 Estava acima de seu conhecimento compreender e acreditar que Jesus era 
o Filho de Deus no meio deles, assim como está acima do conhecimento de 
alguns acreditar que essa Obra divina vem de Deus. 
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Divina Mão os atinja, pois atingindo-os, muitas almas inocentes 
também podem ser castigadas. 

... 

eles terão de abrir seus ouvidos então;  

Vassula, sabes o que te aguarda? Viste Minha Cruz; lembra-te 
de que, embora tuas provas sejam duras, jamais deixarei de 
estar a teu lado; perto de Mim tenho tua Santa Mãe; escuta 
Suas Palavras: 

“filha, bem-amada, santifica Garabandal; Eu apareci em 
Garabandal dando Minha Mensagem; Minha Mensagem não 
foi adequadamente difundida; muitos sacerdotes negaram 
Minhas Aparições, recusando-Nos deste modo um lugar em 
seu coração, mas Eu não esqueci de Meus filhos bem-amados; 
houve ocasiões em que eles próprios duvidaram e, caindo em 
confusão, negaram Minhas Aparições; isso foi oferecido como 
comparação; para mostrar a Meus filhos  como e que confusão 
reina na Igreja de hoje; prometi que confirmarei Minhas 
Aparições de Garabandal; as horas estão voando e Minhas 
Mensagens não foram adequadamente difundidas, nem 
Minha Santidade foi honrada;” 

Meu Deus, isso parece tão urgente que deveria ser divulgado 
hoje, imediatamente. Dependo de Vós para abrir nosso 
caminho, queremos difundir Vossas mensagens, mas dai-Me 
força, coragem e possibilidades para cumprir Vossos desejos. 
Amém. 

Eu te abandonarei agora, Minha Vassula? 

Não, Senhor, preciso de Vossa força para continuar. 
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receberás força suficiente para realizares o que te designei 
para cumprires; 

 

[AVVD-12 de dezembro de 1987] 
 

Meu Deus! Aquilo de que fui acusada deve ter chegado aos 
Vossos Ouvidos, Senhor. É a terceira vez que as Testemunhas de 
Jeová me acusam. Anteriormente, por duas vezes, elas disseram 
que isso era obra do demônio (sem o terem lido) e, desta vez, 
que eu sou descendente dos anjos caídos do passado! Senhor, 
por quê? Por que os cristãos são tão diferentes uns dos outros? 
O que aconteceu de errado? 

Minha Igreja nunca esteve em tal confusão; lembra-te das 
palavras de tua Santa Mãe; 
 “a confusão de Garabandal foi dada como algo semelhante, 
para mostrar como Minha Igreja atual está confusa; ela reina 
em confusão;” 

Meu Deus, estou tão triste, tão triste, Senhor. 

 

[AVVD-19 de dezembro de 1987] 
 

sim, Vassula, satisfaze Minha sede; trata-Me como Rei; 
santifica teu corpo para honrares Minha Presença em ti; bem-
-amada, vem, tudo que está oculto logo virá à luz; Minha 
Divina Mão levantará o véu e revelará tudo o que está 
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escondido; Garabandal é a sequência de Fátima e Meu reino 
durará para sempre, pois Eu sou; Eu sou o Alfa e o Ômega; 

como te amo, Criação! ó Meus, Meus filhos bem-amados 
vinde, vinde para Meus Braços abertos; voltai para vosso Pai! 

 

[AVVD-26 de dezembro de 1987] 
 

(Na noite entre 25 e 26 de dezembro, Jesus enfatizou a 
importância da mensagem de Garabandal junto com a de 
Fátima, e o fato de serem semelhantes. Parecia não ter 
repousado durante a noite. A mensagem ecoava repetidamente 
em meus ouvidos e Jesus intensificava Sua Presença.) 
 
o Santuário de Fátima clama pela santifcação de Garabandal; 
tenho-vos ensinado a ler os Sinais dos Tempos, estais 
procuran- do esses Sinais? como não reconheceis os Sinais? 
não tendes percepção? por que vossas mentes estão 
fechadas? por que recu- sais ver? por que recusais ouvir? 
esquecestes Minhas Palavras? por que repetis vossos erros? 
bem-amados, por que todos esses ataques venenosos às 
Mensagens de Garabandal dadas por vossa Santa Mãe, que é 
a Arca da Aliança de Minha Palavra para vós? a oposição que 
Meus sacerdotes fazem às aparições e às mensagens de 
Garabandal são manobras de Satanás; mais uma vez, como 
em Fátima, ele tenta impedir Minha Mensagem de tornar-se 
universal; 
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não compreendestes que Satanás conhece o valor do Meu 
Plano de Salvação dado por Minha Mãe, em Garabandal, a 
simples crianças? ele de novo tenta eliminar Meu Plano, 
deixando-vos todos nas trevas, a fim de cairdes; mais que 
nunca, Satanás redobra seus esforços para triunfar sobre 
vossa Santa Mãe, manobrando Minha Igreja para negar essas 
aparições, que são a sequência da Mensagem de Salvação de 
Fátima; Satanás, em sua fúria, tenta impedir-vos de vos 
alimentardes de Mim; 
 
Meu Plano de Salvação é claro; venho para redimir Meus 
filhos; reconhecei Minha Voz! não fiqueis surpresos com a 
espécie de instrumento que uso; escolhi um nada, que nada 
sabe, uma tela vazia, para que fique claro que as Obras 
cobrindo essa tela  virão de Mim, e para que creais que sou 
Eu, Jesus, Filho Predileto de Deus, Quem fala desta vez; Meu 
Reino está no meio de vós; 

 

[AVVD-28 de dezembro de 1987] 
 

ó Vassula! Meu Abel viverá dessa vez; a sinceridade eliminará 
o mal9; bem-aventurados os que estimulam Minha Palavra; 
bem-aventuradas as Minhas ovelhas que reconhecem Minha 
Voz; bem-aventurados os que, de novo, alimentarem Meus 
cordeiros; 

 
9 “A sinceridade eliminará o mal” também poderia ser compreendida como 
“Abel vencerá Caim.” 
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bem-aventurados os simples de coração, bem-aventurados os 
que rezarem o Terço no dia da santifcação10  de Garabandal e 
cujos joelhos se dobrarem e saudarem Minha Mãe; bem-
aventurados os que carregarem Minha Cruz de Paz e Amor, 
unindo-se; bem-aventuradas as Minhas ovelhas que 
retornarem a Pedro; bem-aventurados os que se humilharem 
e seguirem Meu exemplo; bem-aventurados os que seguem 
Meu Mandamento e amam-se uns aos outros como Eu vos 
amei; bem-aventurados os que Me testemunham e não estão 
escandalizados Comigo; 

 

[AVVD-05 de janeiro de 1988] 
 

Senhor, estou preocupada porque me pedistes para abençoar 
Vossos filhos de Garabandal e informar-lhes sobre Vossa 
Mensagem; depois, permitir às autoridades ler sobre a maneira 
de começarem a se unir; em seguida, pedir-lhes para santificar 
Garabandal e fazer-lhes compreender que Garabandal é a 
continuação de Fátima. Então, devo fazer-lhes perceber como 
ofenderam Maria Santíssima não honrando Suas aparições em 
Garabandal, repetindo o erro de Fátima. 

 

[AVVD-18 de janeiro de 1988] 
 

 
10 Deus prediz este acontecimento. 
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Minha Mensagem de Paz e Misericórdia, Amor e Justiça agora 
desce no meio de vós; 

glorifca-Me; Meu Amor vos salvará de Minha Justiça; Justiça 
que está prestes a cair sobre vós se Minha criação não ouvir 
novamente; venho por Minha infinita Misericórdia avisar-vos; 
desejo que Minha criação se arrependa e Me reconheça; o 
Santuário de Fátima chora alto pelos abusos e rejeições a 
Garabandal; Minha Alma está de novo em profunda 

tristeza; a mesma tristeza que tive em Fátima; como podem 
duvidar agora que Meu Espírito está neles, e eles em Mim? 
Minha Mensagem de Fátima foi ignorada e somente muito 
tarde eles aceitaram-Na ; 

amo todos vós; Eu sou o Senhor que fala – jamais duvideis: 
rezai pelas almas que caminham na escuridão; 

 

[AVVD-26 de janeiro de 1988] 
 

(Santa Maria atraiu minha atenção para Suas aparições.) 

como apareci em Lourdes e Fátima, também apareci em 
Garabandal dando uma Mensagem semelhante; Garabandal é 
a continuação da Mensagem de Fátima, mas outra vez Satanás 
jogou poeira nos olhos das autoridades eclesiásticas para 
confundi-las; ele semeou suas sementes em seus corações11,  
para que negassem Minhas aparições e impedissem Minha 
Mensagem de tornar-Se universal; Vassula, Nossos Corações 

 
11 Compreendi “entre eles”. 
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estão sangrando, feridos pelos espinhos que Neles foram 
cravados; como choro por vós, filhos; amo-te, Vassula; Meu 
Coração ferido dilacera-Se ao ver-vos arrastados pela cauda 
do dragão! 

... 

Vassula, direi algo em teu ouvido; presta atenção, sim; 

(Maria Santíssima sussurrou um segredo em meu ouvido. Às 
vezes penso que estou sonhando e que vou despertar.) 

... 

(Senti Seu Coração e nossa Santa Mãe está ferida tanto quanto 
Jesus.) 

sim, Minha Vassula, estou ferida pelos repetidos erros que as 
autoridades eclesiásticas estão cometendo ao rejeitarem 
Minha Mensagem de Garabandal; Garabandal é a ampliação 
da Mensagem de Fátima; 

 

[AVVD-30 de janeiro de 1988] 
 

agrada Meu Filho ainda mais oferecendo-Lhe todo teu amor e 
devoção ao Meu Imaculado Coração; agrada ainda mais Meu 
Filho oferecendo-Lhe almas para que Ele as redima; agrada-
Me oferecendo-Me teus votos de fidelidade; tu farás isso 
seguindo a Jesus, sê Seu reflexo; sê-Lhe fiel; Vassula, rezarei 
por ti; intercederei por ti; 
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noiva de Jesus, Nossos dois Corações estão circundados por 
uma coroa de espinhos; Minha Mensagem de Garabandal foi 
ignorada; deixa Meu amado filho João Paulo vir a Mim, e 
sentir Meu Imaculado Coração e o Divino Coração de Jesus; 
deixa-o sentir como Nossos Corações Se partem e Se 
dilaceram; Eles são uma grande chaga; despedaçaram o 
Coração de Deus e despedaçaram o Meu Imaculado Coração 
de Mãe; quero que rezes por todos os que te rejeitarão; Minha 
filha, como sofrerás; 

 

 

[AVVD-04 de fevereiro de 1988] 
 

(Depois de ler a carta de um amigo e um recorte de jornal que 
diz porque as Igrejas e as pessoas suspeitam muito das 
“revelações”, compreendo que é muito difícil para qualquer 
padre aceitar esta revelação, uma vez que há tantas fraudes e 
falsas revelações. Ainda não consigo esquecer quão céticos eles 
foram até mesmo com o Milagre de Fátima. Hoje eles são 
céticos sobre Garabandal, mas amanhã eles a aceitarão, tal- 
vez tarde demais. O ceticismo é muito forte.) 

 

[AVVD-27 de abril de 1988] 
 

for, tem fé em Mim, reza; Vassula, Minha Vassula, reza para 
que o mundo abra seus olhos e ouça com seus ouvidos; a 
Justiça prevalecerá; criação pervertida! até mesmo os 
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pecados de Sodoma parecerão menos pervertidos em 
comparação com os vossos; seus pecados eram maiores, mas 
os vossos penetraram a eternidade! Garabandal não será 
enterrada; as graças de Garabandal reviverão! 

 

[AVVD-05 de fevereiro de 1989] 
 

Vassula, tem Minha Paz; permite-Me esclarecer Minha 
Mensagem; não deves tomar tudo ao pé da letra; não podes 
simplesmente fazer essas coisas que Eu requeiro de ti; 

para começar, embora Eu escreva “tu”, não é realmente a ti 
que Me refiro! quantas vezes escrevi “revive Minha Igreja, 
Vassula?” Eu reviverei Minha Igreja com Meu Poder; flor, Eu 
serei Aquele que abençoará Meus filhos de Garabandal; 

 

[Testemunho de Vassula: 23/03/1989] 
 

Quinta-feira Santa. Na estrada para São Sebastião de 
Garabandal, em Espanha. 

Partimos de Biarritz para Garabandal. Nossa Senhora fez-nos 
deparar com uma guia que nos acompanhasse, que falasse 
espanhol e conhecesse bem a zona.  

Depois de algumas horas em estrada de montanha, 
interrogava-me se ela saberia realmente para onde nos estava 
a conduzir, uma vez que a viagem parecia sem fim. Caíra a 
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noite. De repente, ou mergulhamos em denso nevoeiro ou 
chovia.  

Entretanto, interrogava-me sobre o motivo pelo qual ali me 
encontraria; realmente, não tina a menor ideia disso... talvez 
para santificar Garabandal, como o Senhor mo havia pedido há 
mais de um ano. Contudo, o Senhor tinha-me dito que Ele 
mesmo iria santificar Garabandal. A minha missão é amá-Lo, 
consolá-Lo e servi-Lhe de intermediário para escrever; e por isso 
me interrogava eu, sentindo-me nada segura. De improviso, o 
céu aclarou; era esplêndido, com nuvens de cor alaranjada e 
senti a Presença de Deus que nos rodeava. Não, não nos 
abandonará, agora. Deveria apenas abandonar-me 
inteiramente a Ele e ter uma absoluta confiança n´Ele. 
Reconheci, uma vez mais, aquela intimidade que Ele me havia 
ensinado e que partilha comigo. Chamei-O Abba. Sim, Abba 
cuida de mim com um Grande Amor. 

Finalmente, chegamos a Garabandal. Fomos à Igreja, onde se 
estava ainda celebrando a Missa. Na Igreja, à minha frente, 
havia uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e, à Sua 
direita, uma de Nossa Senhora, com os braços abertos. Ouvi 
Maria, que dizia: “Obrigado, por teres vindo a Mim”. Com 
alegria, respondi: 

“Obrigado eu, por me terdes conduzido aqui, junto de Vós”. 

Depois da Missa, a nossa guia perguntou ao sacerdote se sabia 
onde nos poderíamos alojar. Com toda a gentileza, 
acompanhou-nos a uma estalagem e pediu à dona12 que nos 

 
12 Soubemos, mais tarde, que a senhora da estalagem era a cunhada de 
Conchita, uma vidente de Garabandal. 
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desse alojamento. Apesar de estar a servir a ceia aos clientes, 
acompanhou-nos a sua casa. Havia um quarto e uma sala. Na 
sala, havia dois pequenos leitos, mas eu preferi partilhar o 
quarto com Beatriz.  

Antes de partir de Biarritz, duvidava se deveria ou não trazer 
comigo a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que sempre me 
acompanha. Decidi-me a deixá-la, até ao nosso regresso de 
Biarritz; tinha medo de que se partisse na viagem. Mas que 
vimos nós, sobre a mesa desse quarto? Justamente a cópia da 
minha imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nunca me tinha 
ainda abandonado... De Fátima, ei-La, agora, em Garabandal. 
Não tinha o Terço nas mãos. Mas eu tinha um de reserva na 
minha carteira: um Terço, vindo de Medugorje. Assim, pus o 
Terço de Medugorje nas Mãos de Nossa Senhora de Fátima, em 
Garabandal: os três lugares de aparições de Nossa Senhora 
ficavam, assim, ligados. 

Não tínhamos despertador. No nosso quarto, havia também 
uma bela imagem de Santa Terezinha de Lisieux. Pedi-Lhe que 
nos despertasse a horas, e não demasiado cedo.  

De manhã, Beatriz e eu fomos despertadas por três pancadas 
na porta. Acendi a luz para ver que horas eram, e a verdade é 
que eram as oito em ponto. E disse: “Sim”, pensando que fosse 
alguém, de fora à porta. Abri e... não havia ninguém. Claro que 
Santa Terezinha nos não havia esquecido. 

 Depois do pequeno almoço, encontrei o irmão de uma das 
videntes de Garabandal. Seguidamente, fui a todos os lugares, 
onde Nossa Senhora apareceu, para Lhe agradecer. 
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Garabandal, 24/03/1989. 

 

- Vassula! De fato, fui Eu que te trouxe aqui. Eu sou o Senhor. 
Tem a Minha Paz. Que as Minhas Palavras e as de Minha Mãe 
sejam conhecidas, a despeito dos espinhos com que os Nossos 
inimigos cobriram os Nossos Corações. Por fim, os Nossos 
Corações triunfarão. 

Nossa Senhora: 

- Jesus e Eu estamos contigo, Minha filha. Abençoamos-vos a 
todos. Vem. 

 

 

[AVVD-26 de março de 1989] 
 

(Depois de minha visita a Garabandal.) 

Eu te pedi para santificares Garabandal; levei-te lá e agora tu 
o fizeste; 

lembra-te, Meus Caminhos não são os vossos, Eu te ensinei a 
te abandonares inteiramente a Mim e a deixares espaço para 
Meu Espírito soprar em ti, 

vês? Eu jamais te esquecerei; pretendo fazer uso de ti até o 
fim, até o cumprimento de tua missão; deixa Meu Dedo 
repousar em ti, permitindo assim, que os desejos de teu Deus 
sejam gravados em ti; 
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Minha rosa, Eu te amo; vindo a Mim desse modo, tu guardas 
Meus Preceitos, tu Me ofereces tua Vontade; tem-Me em 
primeiro lugar, não contes jamais o tempo que passas Comigo; 
deseja sempre estar em constante ligação Comigo, Eu sou tua 
Vida; estares ligada a Mim, te favorece; Eu te lançarei mais 
profundamente em Meu Sagrado Coração e conduzirei tua 
alma à perfeição; 

portanto, agrada-Me desse modo, abandonando-te em 
Minhas Mãos; sê confiante; vem, delicia-Me e louva-Me; 

Minha Mãe, que é tua Mãe também, te protege; filha, 
bendize-A; nunca deixes de rezar; 

 

 

[AVVD-18 de julho de 1991] 
 

(Festa de Nossa Senhora do Carmo) 

(Nova York – encontro com Conchita de Garabandal; 1h15 da 
manhã.) 

Meu Senhor, 
obrigada por tudo que fizestes por mim. 
Jamais serei capaz de louvar o bastante  

Vosso Santo Nome! 
 
o Amor está perto de vós, o Amor repousa em vós; o Amor 
realizará uma coisa após a outra, a seu tempo; 
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não tenhas medo; teu Salvador é como um Vigia, que te 
guarda sem cessar; o Altíssimo não te abandonará, ouve-Me, 
há muito tempo preparei tudo isso, antes mesmo de nasceres 
Eu o planejei e agora Eu o realizo; vês? envio-te aos Meus 
filhos para que lhes dês tuas notícias e para que os encorajes 
a fundo; tem fé em Mim; confia em Mim; conheço vossas 
dificuldades e vossas misérias, mas, em breve, muito em 
breve agora, virei e derrubarei o rebelde e reinarei em teus 
corações, geração; o Rei- no de Deus, logo, estará no meio de 
vós; 
 
Eu abençoo Meus queridos filhos de Garabandal; 
 
sabei que Eu Sou está ao vosso lado;
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