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 Caracterização do Morelinho  é
O Morelinho é um Santuário Familiar Mariano.

Santuário
O Morelinho é um Santuário porque é um local Sagrado de Culto e Adoração a Deus e de 
Veneração à Santíssima Virgem, aos Seus Anjos e Santos.
É um local de Aparições.
Existem imagens benzidas de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e de Santos. 
Existem Relíquias. 
Já foram celebradas Adorações ao Santíssimo Exposto, com autorização do Prior da 
paróquia.
Já foram celebradas muitas Vigílias nocturnas de Oração dos Últimos Sábados do mês.
É um local de Oração e de Cenáculo Mariano todas as Quartas feiras do ano, desde 1996 
até à presente data, sem nunca ter havido qualquer interrupção.
É local de peregrinação semanal de devotos, que já se deslocaram do norte ao Sul do 
país.

Familiar
O Morelinho é uma casa de família católica, crente, devota e praticante. Por ser uma casa 
de família, não tem as portas abertas ao público, por assim dizer, mas recebe todas as 
Quartas feiras quantos a ela acorrem para os Cenáculos Marianos, em que se rezam os 
15 Mistérios do Rosário, em que se lê uma Mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobbi, 
e em que se finaliza com um pequeno tempo de partilha e confraternização.

Mariano
O Morelinho é um Santuário Mariano porque já se deram inúmeras Aparições da Virgem 
Maria, Nossa Senhora.
Os Cenáculos no Morelinho foram pedidos pela Virgem Maria, aos quais Ela prometeu a 
Sua presença semanal a partir das 21:45 de todas as Quartas feiras.
É um local de culto tipicamente Mariano, pois ali se presta uma especial veneração à 
Virgem Maria, com os Cenáculos de oração do Rosário completo, no espírito do 
Movimento Sacerdotal Mariano, fundado pelo Padre Gobbi e por Dom Luigi Bianchi.

A Informação detalhada sobre estas Aparições está na seguinte página:   
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm
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Nome da Aparição: Aparições Peregrinas     

O Morelinho localiza-se em:
País: Portugal Diocese: Lisboa Concelho e Freguesia: Sintra

Os videntes: José Luis Matheus Barboza    e   Juan Antonio Gil Gil   

Tipo de Fenómeno: Aparições + Mensagens + Pedidos + Milagres + Visões. Durante a 
Aparição, quer o Juan Antonio quer o José Luís, vão repetindo em voz alta o que a 
Virgem Maria fala. Há sempre alguém que grava o que o vidente vai dizendo. Nos dias 
seguintes é feita a transcrição e respectiva tradução. 

Número de Aparições no Morelinho: Mais de 28 Aparições da Virgem Maria. 

Quem visita os videntes: A Virgem Maria é a única que dá as Mensagens

Estado do Processo Canónico: 
- Não têm processo oficial aberto no Vaticano, porque ambos os videntes estão vivos. 

- O Arcebispo da sua diocese, Maracaibo, tem conhecimento das Aparições e deu 
autorização para evangelizarem dentro e fora da Venezuela. As primeiras vezes que 
vieram a Portugal, traziam sempre uma Carta/Autorização do Arcebispo de Maracaibo.

- A grande maioria dos Bispos da Venezuela já tomou também conhecimento destas 
Aparições e apoia os videntes na sua Missão.

- Estas Aparições e Mensagens já tiveram o parecer favorável do Padre René Laurentin.  

- As Aparições do Morelinho já foram testemunhadas por muitos sacerdotes. 

- Ambos os videntes têm direcção espiritual de sacerdotes católicos. 

Principais Objectivos:

- Aumentar a nossa Santidade através da Oração, da Penitência e dos Sacramentos.

- Fazer Visitas a Jesus no Santíssimo Sacramento.

- Profetizar para o Fim dos Tempos, e de uma forma particular, as Aparições e as Visões 
no Morelinho são sempre mais dirigidas a Portugal.

- Dar Sacramentais para a nossa cura e protecção, muito em especial as Rosas 
Abençoadas.
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()  OS VIDENTES  é

(())  José Luis Matheus Barboza   é
Nome do vidente: José Luis Matheus Barboza   Data de nascimento: 29 de 
Junho de 1970

Naturalidade: Maracaibo, Estado de Zulia, Venezuela

Idade à data da 1ª Aparição:  16 anos  Estado civil: Solteiro          
Vocação: Missionário

Ida à Quinta Betania, de Maria Esperanza Bianchini: 15 de Julho de 1991

José Luís, cerca de 1997, Fátima

Estudou em: Maristas de Maracaibo.  Em 1979, no terceiro ano escolar acolheu-se à 
protecção de Nossa Senhora de Coromoto, a Padroeira da Venezuela.

Nossa Senhora de Coromoto
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Peregrinou pelo mundo evangelizando até 2000.
Casou em: 4 de Maio de 2001

Início dos fenómenos com o José Luis:    Em 1986, alguns meses depois da morte 
do avô.  A 8 de Setembro de 1989 recebeu a primeira Mensagem.

Quando tem Aparições: Nossa Senhora Aparece ao José Luis, como prometido, 
todas as 4ªs feiras, no fim das Vigílias do Último Sábado e no Primeiro Sábado do mês. 
Nestas Aparições dá Mensagens Públicas. Também Aparece, por vezes, noutros dias, 
para lhe dar Mensagens Particulares e de orientação espiritual. O José Luis durante os 
êxtases tem os olhos fechados e fica com uma cara de uma enorme felicidade.

Primeira Aparição no Morelinho, Portugal: 17 de Janeiro de 1996, 4ª feira.

Fim dos fenómenos com o José Luis: Ainda a decorrerem  é

(())  Juan Antonio Gil Gil  é
Nome do vidente: Juan Antonio Gil Gil    Data de nascimento: 25 de Outubro 
de 1970 
Naturalidade: Cuicas, nos Andes, Estado de Trujillos, Venezuela

Idade à data da 1ª Aparição:  17 anos    Estado civil: Solteiro          
Vocação: Missionário

Ida à Quinta Betania, de Maria Esperanza Bianchini: 29 de Maio de 1988

   
Juan, em Janeiro de 2007, Fátima

Peregrinou pelo mundo evangelizando até á presente data.
Início dos fenómenos com o Juan Antonio: Dezembro de 1987 teve um sonho 
muito forte. Domingo, 29 de Maio de 1988 teve a primeira Aparição na Finca Betania, a 
quinta da Maria Esperanza Bianchini. 
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Quando tem Aparições: Nossa Senhora Aparece ao Juan, com uma certa 
regularidade, 3 vezes por semana. Depois do José Luís ter deixado de o acompanhar, por 
imposição do seu director espiritual, Nossa Senhora passou a aparecer sempre ao Juan 
às 4ªs feiras. O Juan durante os êxtases tem os olhos abertos e fica com uma cara de 
uma felicidade imensa.

Primeira Aparição no Morelinho, Portugal: 17 de Janeiro de 1996, 4ª feira. Sempre 
que o Juan vem a Portugal, a Aparição das 4ªs feiras, é no Morelinho.

Fim dos fenómenos com o Juan Antonio: Ainda a decorrerem  é

() LOCALIZAÇÃO  é

O Morelinho é uma pequena quinta situada no concelho de Sintra, Portugal, entre as 
localidades de Morelinho e Nafarros, na zona de paisagem protegida de Cascais/Sintra, numa 
zona plana e recatada a Norte da Serra de Sintra, a 133m de altitude.

É nesta quinta que mora a minha irmã Rita com sua família, que no início das Aparições, 
era constituída pelo casal e 4 filhos solteiros. Hoje em dia, três já casaram e deram ao casal 14 
netos.  Todos os fins-de-semana a família  se  reúne e a casa transborda com a alegria  da 
criançada.

 Historial   é

() O INÍCIO DAS APARIÇÕES é

Tudo começou na Venezuela entre 1988 e 1989, e a partir de 1993 estas Aparições da 
Virgem Maria estenderam-se a todo o mundo, pois Ela uniu o Juan Antonio Gil e o José Luis 
Matheus e deu-lhes a Missão de irem pelo mundo inteiro levando a Sua Mensagem, tal como 
Jesus fizera com os Seus Apóstolos, dois a dois.

Nesta Missão, Nossa Senhora mandou-os virem a Portugal, onde foram desde o primeiro dia 
encaminhados para o Morelinho.

Era o ano de 1995, e por sugestão de 2 padres Espanhóis que vinham amiúde a Portugal, a 
minha irmã Rita já fazia na sua casa um Cenáculo às 4as feiras. Aparecia pouca gente e só se 
rezava um Terço do Rosário.

No dia 17 de Janeiro de 1996, 4ª feira, a Rita foi a um grupo de carismáticos no Estoril, viu a 
Imagem dos Sagrado Corações com a Cruz e a Eucaristia que tinha sido pedido para ser 
divulgada por todo o mundo, nas mãos de uma desconhecida, com quem meteu de imediato 
conversa, pois a Imagem chamara-lhe muito a atenção.
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Imagem dos Sagrados Corações, unidos por uma Cruz luminosa
que Jesus pediu para ser divulgada pelo mundo inteiro

Essa senhora explicou-lhe então que se tratavam de 2 jovens venezuelanos videntes e que 
estavam para chegar a Portugal. A Rita ofereceu prontamente a sua casa para eles ficarem. 
Não tardou nada, já ia a caminho do aeroporto de Lisboa para receber o José Luís e o Juan 
Antonio, dos quais, no dia anterior, nunca sequer tinha ouvido falar.

Quando chegaram ao Morelinho, disseram que era mesmo ali que tinham que ficar…

O José Luis comunicou que iriam fazer, naquela mesma 4ª feira, um Cenáculo, o que muito 
agradou à Rita, pois ia coincidir com o que sempre fazia também naquele dia. Como entretanto 
aparecia sempre muito pouca gente, ela já tinha pedido a Nossa Senhora para lhe dar “uma 
ajudinha”, para que o Cenáculo prosperasse. Nessa altura, nem fazia a mínima ideia de que ia 
haver Aparição de Nossa Senhora. 

Do nada, no cenáculo dessa memorável 4ª feira, apareceram cerca de 80 pessoas, enchendo-
se a casa de amigos e conhecidos, que à última hora tinham tido conhecimento do que 
provavelmente ia acontecer. E de facto aconteceu. Aconteceu coisa inédita em Portugal - uma 
Aparição de Nossa Senhora numa casa particular. Passados 78 anos, 3 meses e 4 dias, após a 
última Aparição de Fátima, Nossa Senhora voltava a Portugal.

Mais tarde, na Aparição do dia 7 de Agosto de 1998, nas Mensagens particulares aos do Grupo 
de Lourdes, Nossa Senhora viria a se referir ao Morelinho como a Sua Segunda Casa. 
Certamente estaria a se referir a Fátima como sendo a Sua Primeira Casa, e ao Morelinho, a 
Sua Segunda Casa (em Portugal).

Nas Aparições que se seguiram nesse ano no Morelinho, a 24 de Janeiro e 6 de Março, houve 
enchentes que deixaram a casa à pinha. 

Daí para a frente, o Cenáculo das 4as feiras nunca deixou de se realizar, com mais ou menos 
quórum, mas nunca falhando nem sequer uma única vez. O pedido da Rita tinha sido atendido. 
Nossa Senhora dera uma Sua Mãozinha ao Cenáculo, para que ele prosperasse. Desta data 
para a frente passaram sempre a ser rezados os 15 Mistérios do Rosário.
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 MARCOS HISTÓRICOS é

1996 é

 (-) A 17 de Janeiro de 1996 deu-se a primeira Aparição no Morelinho.

Fotografia actual do Morelinho

(-)  Em Janeiro de 1996 foi comprada a Imagem de Nossa Senhora de Fátima. Foi feita a 
promessa por Nossa Senhora que quem rezasse em frente daquela Imagem e pedisse com Fé, 
desde que fosse para bem das suas almas, tudo lhe seria concedido.

(-)  Em 24 de Janeiro de 1996, a propósito desta Imagem, Nossa Senhora disse ao José Luis:

“Ela  me  disse  também,  que esta  imagem ficava cheia  da sua Graça e  que através 
desta imagem ia derramar muitas Graças para muito filhos que viessem pedi-las. Me 
indicou que queria que a imagem fosse colocada na parte superior, da parte de lá a trás da 
casa, e na parte da frente, no centro, que fizessem uma cerca de pedra, a colocassem ali e 
fossem  plantadas  flores  ao  seu  redor.  Desejava  também  que  houvesse  uma  luz 
permanentemente acesa. Pode ser uma vela ou uma luz eléctrica, em sinal da sua presença 
nesse lugar.
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Depois, cabe-me repetir-lhes que Ela disse que deseja que se reúnam nesta casa, todas 
as 4as feiras a rezar o Rosário completo, como fizemos esta noite e que Ela encherá de 
muita felicidade as pessoas que venham rezar com amor o Santo Rosário”.

(-) Em 24 de Janeiro de 1996, e a propósito das rosas que as pessoas oferecem a Nossa 
Senhora, e que são abençoadas por Ela, o José Luis referiu:

“Para as pessoas que não estiveram na semana passada, Nossa Senhora todas as 4as 
feiras, abençoa as rosas e pede que se faça um chá com as pétalas, para os enfermos. 
E que antes de tomar esse chá, devem rezar um Pai-Nosso, uma Avé Maria, um 
Glória e um Credo e logo tomá-lo com Fé. Já houve aqui testemunhos de pessoas que 
foram curadas depois do chá”.

1997 é

(-) Em Janeiro de 1997 foi marcada a Via-Sacra no terreno norte do Morelinho.

1998 é

(-) Na Aparição de 5 de Agosto de 1998, foi Abençoada a Água de Fátima que leváramos para 
a Aparição, e a Virgem Maria prometeu que com ela se dariam muitas curas.

Na descrição feita pelo Juan António, ele disse: 

“A Virgem Maria tinha benzido a água que leváramos e que através dela se dariam 
muitas curas. Que déssemos testemunho, porque iam ser curas muito grandes.
Que a Graça que Deus Pai dera à Água de São Damiano, era lá que estava, e era lá 
que tínhamos que ir”…

(-) Na Aparição de 7 de Agosto de 1998 em Fátima, Nossa Senhora dá Mensagens 
particulares a cada um do Grupo dos Seis e reforça a Sua presença no Morelinho.

Juan Antonio, Santuário de Fátima, Portugal, 6ª feira, 7 de Agosto de 1998, 17:00
Juan Antonio:
A Virgem Maria está connosco, e mais três Anjos. 
…
(Mensagens Particulares dadas a cada um dos presentes, e em que a Virgem Maria beijou o 
Terço  de  cada  um,  e  deu  indicações  e  conselhos  pessoais,  bem  como  revelações 
maravilhosas).
…
Juan Antonio:
A Virgem Maria foi trazida por três Anjos lindíssimos, tinham umas asas muito grandes e 
brancas, e todos eles estavam cheios de luz. Estes 3 Anjos são os mesmos que vão sempre 
com a Virgem Maria ao Morelinho. Ela chegará ao Morelinho sempre às 21:45.
A Virgem foi trazida pelos 3 Anjos, a partir da Capelinha das Aparições e ficou suspensa 
no ar, sem tocar com os pés no chão, numa nuvenzinha branca. A Virgem estava toda de 
branco, com um véu ondulante, que com o vento foi deslizando para trás deixando muito 
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do seu cabelo lindíssimo à mostra.  Do seu corpo saía muita Luz que se ia derramando 
sobre nós. Estava sensivelmente a 1 metro de nós.
Os Anjos também a dada altura começaram a derramar muita água, brilhante e cristalina 
sobre todos nós. Era Água do Céu. Não chegava a cair no chão.

1999 é

(-) Em 31 de Janeiro de  1999 foi a última Aparição ao José Luís, no Morelinho.

2000 é

(-) A partir de 19 de Janeiro de 2000 as Aparições no Morelinho passaram a ser ao Juan 
Antonio.

(-) Em 17 de Maio de 2000 foi presenciado por todos os presentes o Milagre da Vela de 
Lourdes que não queimava a cara do Juan. Durante a Aparição, o Juan Antonio segurava a 
Vela de Lourdes, que ele pedira à Rita, e a chama que se desprendia da vela, cerca de 10 a 
15cm, lambeu-lhe o pescoço e cara durante longos minutos, mas ele nada sentiu, nem ficou 
qualquer marca ou queimadura.

(-) No fim de uma das Aparições, que não consigo precisar qual, na descrição que o Juan 
Antonio faz da Aparição, ele disse que Nossa Senhora, ao desaparecer, fê-lo como que para 
dentro da Imagem que está em cima da lareira. E que a Virgem dissera, que se nós 
quiséssemos acreditar que Ela ficava naquela imagem do Morelinho, podíamo-lo fazer.

2003 é

(-) Em 2003 foi oferecida ao Cenáculo do Morelinho, por João Kaditch (Kadic), uma Relíquia de 
uma lasca de madeira retirada do Santo Sudário. 

2005 é

(-) Em 19 de Janeiro de 2005 foi dada a primeira Bênção Especial às crianças, no Morelinho. 
Nossa Senhora disse que ia abençoar todos, mas os que estavam ali presentes iam receber 
uma Graça muito particular e que seriam muito inteligentes e profetizariam nas suas próprias 
carreiras de decisão que escolhessem nas suas vidas. Vão ser muito especiais estas crianças 
que estiveram ali presentes. Disse também que as crianças deste tempo, no ano 2030 a 2035 
brilhariam em Luz no mundo e construiriam a Nova Igreja.

2011 é

(-) Em 5 de Janeiro de 2011 foi prometido por Nossa Senhora que haveria em Julho desse ano 
um acontecimento muito especial no Morelinho. A data seria confirmada com o Juan em 
Fevereiro. Foi marcada para 27 de Julho de 2011 a Aparição Especial no Morelinho.

(-) Em 27 de Julho de 2011, tal como prometido, houve a Aparição no Morelinho em que se 
daria um acontecimento Especial. Nossa Senhora prometeu que se faria sentir presente nas 
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casas daqueles que estavam na Aparição. Houve novamente o Milagre da Vela de Lourdes, 
cuja chama não queimava a cara do Juan, causando espanto em todos os presentes e que são 
testemunhas desse facto incrível. Foi prometido que no Domingo seguinte Nossa Senhora 
voltaria ao Morelinho para Abençoar as crianças.

(-) Em 31 de Julho de 2011, como prometido, foi dada nova Bênção Especial às crianças, no 
Morelinho.
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() RELÍQUIAS é

Em 2003 foi oferecida ao Cenáculo do Morelinho, por João Kaditch (Kadic), uma Relíquia de 
uma lasca de madeira retirada do Santo Sudário. 

Esta Relíquia encontrava-se na posse de sua família, por linhagem de Victor Emanuel de 
Sabóia, cuja família foi fiel depositária do Santo Sudário durante vários séculos.

Carta de doação da Relíquia

Esta Relíquia está dentro de um pequeno relicário que se colocou nas mãos da Imagem de 
Nossa Senhora. 

Imagem do Morelinho
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Já que foi a Virgem Maria que depositou o corpo de Jesus no Santo Sepulcro, este pequeno 
lenho retirado de la Sindone poderá também ter tocado nEla…

Relicário com lenho retirado do Santo Sudário (la Sindone)
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 Pedidos feitos pela Virgem Maria no Morelinho é

Descrição pelo José Luis da Aparição e conversa havida com Nossa Senhora, no Morelinho a 
24 de Janeiro de 1996:

“A Virgem Santíssima fez-se presente no final da Salvé. Estava quieta, ali à frente, muito 
formosa, muito cheia de luz, e como, não sei, senti-A de uma maneira muito especial.

Estava vestida como a 4ª feira passada. Tinha o seu vestido branco, com o Seu laço azul à 
cintura, Seu  manto azul, o seu Coração Imaculado, cheio de muita luz, muito formoso, o 
Seu véu branco, o cabelo que lhe saía pelos dois lados.   A nuvem que estava a Seus pés 
enchia tudo isto. As rosas ficavam submergidas dentro da nuvem que estava a seus pés. 
Nas Suas mãos tinha o Rosário com os 15 mistérios, que era muito formoso.

Ao princípio eu pedi à Santíssima Virgem, porque várias pessoas me pediram que eu fizesse 
alguns pedidos a  Ela,  e  aí  Ela  me disse que lhes  dissesse a  todos que rezassem o Santo 
Rosário  com  o  coração,   que  jejuassem  com  amor  e  tivessem  Fé  e  Esperança. 
Dessa  maneira as suas súplicas seriam atendidas.

…
Nossa Senhora estava muito radiante e muito formosa, muito cheia de luz, e eu creio, que 

de uma maneira muito especial,  que muito próxima dos corações de cada um de nós aqui 
presentes.

…
Depois, cabe-me repetir-lhes que Ela disse que deseja que se reúnam nesta casa, todas as 

4ªs feiras a rezar o Rosário completo, como fizemos esta noite e que Ela encherá de muita 
felicidade as pessoas que venham rezar com amor o Santo Rosário”.

15



DossierMorelinho.doc

 Promessas feitas pela Virgem Maria no Morelinho é

 () - Nossa Senhora prometeu abençoar todas as 4as feiras as Rosas para o Chá 
de Cura. 

Nossa Senhora prometeu que em todas as Suas Aparições, abençoaria as rosas que as 
pessoas levassem para lhe oferecer. Com as pétalas dessas rosas, depois de secas, far-se-ia 
um chá para os enfermos. E que antes de tomar esse chá, deveriam rezar um Pai-Nosso, uma 
Avé Maria, um Glória e um Credo e logo tomá-lo com Fé. As rosas preferidas por Nossa 
Senhora são as brancas.
Nossa Senhora concedeu uma Graça Especial ao Morelinho, que é a de não ser necessário 
haver a Sua Aparição, pois basta ir ao Cenáculo das 4ªs feiras, levar rosas para Lhe oferecer, e 
elas receberão a mesmas Bênçãos e Graças de cura, tal como nas Suas Aparições. Esta Graça 
Especial só foi concedida a mais 3 locais habituais de Aparição na Terra - Maracaibo, Flórida e 
Filipinas.

    
Rosas oferecidas nas Aparições          As Pétalas já secas, para o Chá de Cura

Descrição pelo José luís da Aparição e conversa havida com Nossa Senhora, no Morelinho a 
24 de Janeiro de 1996:
“…
Estava muito formosa, muito radiante, e no final, depois de dar-nos a Sua Bênção, do Seu 
Imaculado Coração saiu um raio de luz, muito formoso, que desceu para onde estavam as 
rosas e disse-me que ia haver enfermos que iam ser curados através do chá destas rosas.
Para as pessoas que não estiveram na semana passada, Nossa Senhora todas as 4ªas feiras, 
abençoa as rosas e pede que se faça um chá com as pétalas, para os enfermos. E que antes 
de tomar esse chá, devem rezar um Pai-Nosso, uma Avé Maria, um Glória e um Credo e 
logo tomá-lo com Fé. Já houve aqui testemunhos de pessoas que foram curadas depois do 
chá”.

() - Encher de Felicidade quem rezar o Rosário com Amor no Morelinho. 
    Descrição pelo José Luis da Aparição e conversa havida com Nossa Senhora, no 

Morelinho a 24 de Janeiro de 1996:
“… Ela encherá de muita felicidade as pessoas que venham rezar com amor o Santo 

Rosário”.
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() - Nossa Senhora estará presente no Morelinho, todas as 4as feiras, tal como 
nas Suas Aparições.
Isto foi prometido ao Juan Antonio numa das Suas Aparições, que não consigo precisar qual. 
Frisou que, mesmo que nós não A consigamos ver, Ela estará presente na mesma.

() - Nossa Senhora chegará ao Morelinho todas as 4as feiras às 21:45, trazida 
pelos Seus Três Anjos.
Na Aparição de 7 de Agosto de 1998 em Fátima, Nossa Senhora dá Mensagens particulares a 
cada um do Grupo dos Seis e reforça a Sua presença no Morelinho.

Juan Antonio, Santuário de Fátima, Portugal, 6ª feira, 7 de Agosto de 1998, 17:00
Juan Antonio:
A Virgem Maria está connosco, e mais três Anjos. 
…
(Mensagens Particulares dadas a cada um dos presentes, e em que a Virgem Maria beijou o 
Terço  de  cada  um,  e  deu  indicações  e  conselhos  pessoais,  bem  como  revelações 
maravilhosas).
…
Juan Antonio:
A Virgem Maria foi trazida por três Anjos lindíssimos, tinham umas asas muito grandes e 
brancas, e todos eles estavam cheios de luz. Estes 3 Anjos são os mesmos que vão sempre 
com a Virgem Maria ao Morelinho. Ela chegará ao Morelinho sempre às 21:45.

 () - Nossa Senhora prometeu conceder tudo o que Lhe pedirem, quando rezarem 
à frente da Sua Imagem e for para bem das nossas almas.
Esta foi a Promessa que Nossa Senhora fez ao José Luis quando a Imagem foi comprada em 
Fátima.
Em 24 de Janeiro de 1996, a propósito desta Imagem, Nossa Senhora também disse ao José 
Luis:

“Ela me disse também, que esta imagem ficava cheia da Sua Graça e que através 
desta imagem ia derramar muitas Graças para muito filhos que viessem pedi-las”.

() - Nossa Senhora disse que, se quisermos, podemos acreditar que Ela fica 
naquela Imagem do Morelinho.
No fim de uma das Aparições, que não consigo precisar qual, na descrição que o Juan Antonio 
faz da Aparição, ele disse que Nossa Senhora, ao desaparecer, fê-lo como que para dentro da 
Imagem que está em cima da lareira. E que a Virgem dissera, que se nós quiséssemos 
acreditar que Ela ficava naquela Imagem do Morelinho, podíamo-lo fazer.

() - São Miguel estará presente todas as 4as feiras no Cenáculo do Morelinho.
Foi dito pelo Juan, na narrativa da Aparição do dia 27 de Julho de 2011, que São Miguel Arcanjo 
prometeu que estaria sempre presente nos Cenáculos das 4as feiras.
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 Milagres nas Aparições do Morelinho é

 Milagre da persistência dos Cenáculos das 4as feiras, sem interrupção ao longo destes 
últimos17 anos (1996 a 2012).

Cenáculo com o Juan Antonio em 9 de Novembro de 2005

Esta persistência só se pode ficar a dever a uma Graça Divina muito especial, pois 
humanamente já devia ter falhado. Logo, considero ser um Milagre esta benévola e subtil 
intervenção da Virgem Maria nas nossas vidas.  Guião dos Cenáculos das 4as feiras è

 Muitas Profecias para a vida pessoal das pessoas, que se cumpriram escrupulosamente.

 Saída de um coma profundo de um rapaz que sofrera um acidente de automóvel em 
Cascais, pela imposição de um Terço Abençoado em Beja, para os Três Dias de Trevas, em 
2000.
 Cura total de um derrame cerebral e problemas cardíacos de uma senhora brasileira a viver 
em New Jersey em 2001, pela imposição de um Terço Abençoado em Beja, para os Três Dias 
de Trevas.
 Cura de um cancro com inúmeros metástases e tumores de uma senhora brasileira, do 
Estado de São Paulo, em 2013.
 Muitas outras Curas de doenças graves através do Chá das Rosas ao longo destes 
últimos17 anos (1996 a 2012).
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 Milagre da cura do rapaz com dores e imobilidade nas costas, durante a Aparição de Janeiro 
de 2012.
 Milagre da Vela de Lourdes em 2000. A 17 de Maio de 2000 foi presenciado por todos os 
presentes o Milagre da Vela de Lourdes que não queimava a cara do Juan Antonio. Durante a 
Aparição, o Juan segurava a Vela de Lourdes, que ele pedira à Rita, e a chama que se 
desprendia da vela, cerca de 10 a 15cm, lambeu-lhe o pescoço e cara durante longos minutos, 
mas ele nada sentiu, nem ficou qualquer marca ou queimadura. 

 Novo Milagre da Vela de Lourdes, que não queimava a cara do Juan Antonio, na Aparição 
Especial de 27 de Julho de 2011.

Instantâneo do Milagre da Vela de Lourdes, que não queima a cara do Juan Antonio, durante o 
final do êxtase na Aparição no Morelinho de 27 de Julho de 2011. Pelo clarão na cara do Juan pode 

avaliar-se a proximidade da Vela.
Enquanto em Êxtase, durante toda a Aparição, o Juan esteve sempre com a Vela de Lourdes 
quase colada à cara, para espanto das pessoas. Quando saiu do Êxtase, de rompante, afastou 
bruscamente a Vela, pois a chama ainda lhe chegou a queimar as pestanas.

  
Últimos segundos do êxtase do Milagre da Vela de Lourdes
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 Guião dos Cenáculos das 4as feiras no Morelinho  é

 Guião em PDF para download  = .

Pelo Sinal da Santa Cruz, Vlivre-nos Deus nosso Senhor, Vdos nossos inimigos. V
VEm nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen

• Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, 
Vossa Amadíssima Esposa". (Repetir 3 vezes)
• Meu Deus! Eu creio, Adoro, Espero e Amo -Vos.
Peço-Vos Perdão para os que não Crêem, não Adoram, não Esperam e não Vos Amam. 
• (ORAÇÕES AO SANTÍSSIMO... se estiver exposto.)
• S. Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate; sede o nosso auxílio contra as maldades e ciladas 
do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, Príncipe da 
milícia celeste, com esse poder divino precipitai no inferno a satanás e aos outros espíritos malignos, 
que vagueiam pelo mundo para perdição das almas!   Amen! 
• Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu Vos amo de todo o meu coração. Pesa-me de Vos ter 
ofendido, e com o auxílio da Vossa Divina Graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais 
Vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas pela Vossa infinita Misericórdia. 
Amen
• CREIO EM DEUS PAI, todo-poderoso, Criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu Único 
Filho,  nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu aos infernos, ressuscitou ao 
terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso; de novo há-de vir a 
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Católica; na comunhão dos 
Santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. Amen.
• Ó Jesus é por Vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos 
contra o Imaculado Coração de Maria, que vamos rezar este rosário. 

    (Fátima)
• Ó Deus, cujo filho unigénito nos mereceu, por sua vida, morte e ressurreição, a recompensa da 
salvação eterna, fazei que, meditando nos mistérios do sacratíssimo Rosário da Santíssima Virgem 
Maria, aprendamos a viver as lições que eles encerram para alcançarmos as graças que prometem. 
(Garabandal)
• Para glória  de Deus  e  louvor de Jesus  e  Maria,  para santificação nossa e  de  todo o mundo, 
contemplaremos hoje os 15 mistérios.   (Fátima)
Referência às intenções particulares do Rosário...      
Avé Maria, cheia de Graça! O Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e Bendito é o 
fruto do Vosso Ventre: Jesus!
Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa! Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. 
Amen!
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 JACULATÓRIAS ENTRE OS MISTÉRIOS
• Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.    - Como era no princípio, agora e sempre. Amen. 
• Ó Maria Concebida sem pecado.    - Rogai por nós que recorremos a Vós.
• Oh Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 
-Levai as almas todas para o Céu, principalmente as que mais precisarem da Vossa misericórdia e 
dai-nos santos sacerdotes, santos religiosos e leigos santos comprometidos com a Vossa Igreja. Ouvi-
nos Senhor. Amen.
• Nossa Senhora do Rosário de Fátima.   - Salvai-nos, salvai Portugal, o mundo inteiro e dai-nos a 
Paz.
• Doce Coração Imaculado de Maria.     - Sede a nossa Salvação, protecção, luz e guia!
• Sagrado Coração de Jesus que tanto nos amais.    - Fazei que eu Vos ame cada vez mais.
• Graças e Louvores se dêem a todo o momento.   - Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
• Eterno Pai, ofereço o Preciosíssimo Sangue do Vosso Divino Filho Jesus, em união com todas as 
Missas que hoje são celebradas em todo o Mundo, por todas as santas almas do Purgatório, pelos 
pecadores, em todos os lugares, pelos pecadores, na Igreja Universal, pelos de minha casa e meus 
vizinhos. Amen
• São José e Santa Teresinha.   - Rogai por nós.           • St. António e St. André.   - Rogai por nós.
•     Pastores de Fátima, conduzi-nos ao Imaculado Coração de Jesus e Maria e rogai por nós  .      

Estas 3 jaculatórias seguintes, só nos 5ºs mistérios
• Oh Jesus, meu grande Amor.  Eu rezo por aqueles que vós amais, mas que não sabem amar-Vos.
- Possam ser purificados  e curados, a fim de que também eles, sejam livres de todo o mal.  Amen.

 
• Que seja amado e adorado em todo o momento:   - “Jesus no Santíssimo Sacramento”.  
(Pdr. Gobbi)
• Todos os Anjos e Santos do Céu.    - Rogai por nós.

DEPOIS DA SALVÉ, NOSSA SENHORA PROMETEU ESTAR PRESENTE DE UMA FORMA MUITO ESPECIAL! 
GUARDAR 3 MINUTOS DE SILÊNCIO EM HONRA DA VIRGEM MARIA, E ESCUTAR O QUE ELA NOS DIRÁ!
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ACTO DE CONSAGRAÇÃO 
AO 

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Virgem  de  Fátima, / Mãe  de  Misericórdia, / Rainha  do  Céu  e  da  Terra, / Refúgio  dos 
pecadores, / nós, / aderindo  ao  Movimento  Mariano, / consagramo-nos  de  modo 
especialíssimo ao Vosso Coração Imaculado. /
Com este acto de consagração pretendemos viver, / convosco e por meio de Vós, / todos os 
compromissos assumidos na nossa consagração baptismal. /
Comprometemo-nos,  igualmente, / a  realizar  em nós / a  conversão  interior  tão  pedida  no 
Evangelho, / a qual nos liberte de todo o apego a nós mesmos / e dos compromissos fáceis 
com o mundo, / para estarmos, como Vós, / sempre e unicamente dispostos a fazer a Vontade 
do Pai. /
Desejamos confiar-Vos, / a Vós Mãe dulcíssima e misericordiosa, / a nossa vida e vocação 
cristã, / para que de tudo disponhais  para  os  Vossos desígnios de  salvação / nesta  hora 
decisiva  que  pesa  sobre  o  mundo. / Comprometemo-nos  a  vivê-la  segundo  os  Vossos 
desejos, / em particular no espírito de oração e de penitência, / na participação fervorosa da 
Eucaristia, / no apostolado, / na reza diária do terço / e num modo austero de vida conforme ao 
Evangelho, / o qual dê, a todos, / bom exemplo de observância da Lei de Deus / e do exercício 
das virtudes cristãs, / especialmente da pureza. /
Prometemo-Vos  ainda  manter-nos  unidos  ao  Santo  Padre, / à  Hierarquia  e  aos  nossos 
Sacerdotes, / de modo a opormos uma barreira / à onda de contestação do Magistério, / que 
ameaça a Igreja até aos fundamentos. /
Sob o Vosso maternal amparo / queremos tornar-nos apóstolos da necessidade, / tão actual, / 
de oração e amor ao Santo Padre, / para quem suplicamos a Vossa especial protecção. /
Prometemo-Vos, por último, / levar quanto nos for possível,  / as almas com quem entrarmos 
em contacto / a renovar a sua devoção para conVosco. /
Conscientes  de  que  o  ateísmo  fez  naufragar  na  fé / grande  número  de  fiéis, / que  a 
dessacralização entrou no Templo Santo de Deus, / de que o mal e o pecado inundam cada 
vez mais o mundo, / levantamos confiantes os nossos olhares para Vós, / Mãe de Jesus e Mãe 
nossa, / compassiva e poderosa, / e ousamos de novo invocar e esperar de Vós / a salvação 
para todos os vossos filhos, / ó clemente, / ó piedosa, / ó doce sempre Virgem Maria. /
DEPOIS DESTA CONSAGRAÇÃO LÊ-\SE UMA MENSAGEM DO LIVRO 

DO PADRE GOBBI
Cantiga do Morelinho

A 13 de Maio
Na Cova da Iria

Apareceu brilhando
A Virgem Maria

Avé, Avé…
Avé Maria…

De Fátima a Sintra
Com os seus 3 Anjos
Vem nos abençoar

A Virgem Maria

Avé, Avé…
Avé Maria…
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 As Mensagens dadas no Morelinho durante as 
Aparições de Nossa Senhora   é

Índice das Mensagens dadas no Morelinho  é
1996

 17 de Janeiro de 1996 è 24
 24 de Janeiro de 1996 è 25
 6 de Março de 1996 è 27

1997
 15 de Janeiro de 1997 è 28

1998
 5 de Agosto de 1998 è 30

1999
 27 de Janeiro de  1999 è 31
 31 de Janeiro de  1999 è 32

2000
 19 de Janeiro de 2000 è 33
 17 de Maio de 2000 è 34

2001
 10 de Janeiro de 2001 è 35
 24 de Outubro de 2001 è  37

2002
 2 de Janeiro de 2002 è 37

2003
 15 de Janeiro de 2003 è  38
 14 de Maio de 2003 è 39

2004
 21 de Janeiro de 2004 è  40
 19 de Maio de 2004 è 43

2005
 19 de Janeiro de 2005 (18:00) è 44
 19 de Janeiro de 2005 (23:30)  è 45
 9 de Novembro de 2005 è  46

2006
 4 de Janeiro de 2006 è 47

2007
 10 de Janeiro de 2007 è 49
 30 de Maio de 2007 è 50

2008
 9 de Janeiro de 2008 è 51

2009
 7 de Janeiro de 2009 è 52

2010
 6 de Janeiro de 2010 è 53

2011
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 5 de Janeiro de 2011 è 53
 27 de Julho de 2011  è 54
 31 de Julho de 2011  è 56

2012
 11 de Janeiro de 2012 è 56

2013
 9 de Janeiro de 2013 è 57

Mensagens dadas no Morelinho

1996 é
       17 de Janeiro de 1996 é

• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •
DADA EM CASA DA FAMÍLIA SIMÕES, NO MORELINHO, PORTUGAL, A JOSÉ LUIS

4ª feira, 17 de Janeiro de 1996
 
“Amados filhos, Eu sou a Vossa Mãe Amorosa do Céu,  que  venho em 

nome de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, para benzê-los e 
tocar as vossas almas com a suave fragrância do meu aroma celestial.
Meus Pequenos, vós dais ainda muito pouca importância à oração. Eu 

desejo, meus pequenos, que deis mais valor à oração de coração, porque 
só através dela compreendereis a vontade de Deus no fundo das vossas 
almas.
Meus pequeninos, rezai o Rosário com amor e no sublime desta oração 

sentireis minhas carícias maternais que os impulsionarão a caminhar 
com passos firmes em direcção à santidade, sem fazerem marcha-a-trás. 
É necessário, meus filhos, edificar uma muralha contra o inimigo e as 
suas malícias, começando em vossas próprias casas. Por isso peço hoje a 
todos os pais e mães que dediqueis tempo junto dos vossos filhos, para a 
oração,  de  tal  maneira,  meus  pequenos,  que  na  família  se  viva  a 
santidade. Da mesma maneira que um bébé precisa de ser nutrido com o 
leite  da  sua  mãe  para  seu  desenvolvimento  físico,  assim  também 
necessita para o seu desenvolvimento espiritual. Se semeeis a semente na 
idade certa, germinará e deixará raízes fortes, para que no amanhã, as 
tempestades do mundo não possam derrubar a árvore da Fé.
Filhinhos  meus,  olhai  para  a  miséria  que  vai  pelo  mundo,  vejam  a 

miséria de tantos homens que vivem sem paz, porque não têm Deus nos 
seus corações. O tempo chegou em que como Mãe de Deus e Mãe Vossa,  
convido  todos  a  serem portadores  da  Paz  e  do  Amor,  e  que leveis  as 
minhas Mensagens aos vossos corações e daí aos vossos irmãos para que 
a Graça de Deus penetre tantos corações quanto possível.
Meus pequenos, Eu sou a vossa Mãe e estou perto de vós, e não desejo 

que  mais  almas  se  condenem.  Satanás  com  os  seus  subtis  enganos,  
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arrasta muitos filhos à perdição e ao pecado. Se vós ensinais aos vossos  
filhos  a Lei  de  Deus,  o amor à Oração e  sobretudo  o amor a Jesus na 
Eucaristia, podereis cimentar a Fé dos homens de amanhã, com bases 
sólidas que perdurarão apesar de todas as provas.
Meus pequeninos, convido-vos a orar pela Santidade. Que peçam a Deus 

que  lhes  conceda  sacerdotes  santos,  religiosos  santos  e  leigos  santos  
para que o Seu Reino se estabeleça entre vós.
Amo-vos  amados  filhos,  imensamente  e  os  guardo  a  todos  no  Meu 

Coração. Estou mais perto de vós do que pensais, e amo-vos tanto, meus 
pequenos, que se vós chegásseis a compreender um pouco do amor que 
tenho para convosco, vós lutaríeis com mais empenho para alcançar a 
santidade.
Amo-vos meus pequenos e recebo as vossas súplicas, pois vejo dentro dos 

vossos corações. Fiquem em Paz e guardai minhas palavras nos vossos 
corações. Eu vos dou a minha bênção em nome do Meu Pai, do Meu Divino 
Filho Jesus e do Santo Espírito de Deus.
Eu sou, pequenos filhos, Maria a Mãe de todos os homens”.
 

       24 de Janeiro de 1996 é
• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •

DADA EM CASA DA FAMÍLIA SIMÕES, NO MORELINHO, PORTUGAL, A JOSÉ LUIS
4ª feira, 24 de Janeiro de 1996

 
“Amados filhos, Eu sou Maria, Vossa Mãe do Céu, a Senhora do Rosário.
Meus pequenos amados,  uma vez mais vos convido a serem dóceis à 

Graça de Deus e à Acção do Espírito Santo.
Meus pequenos, o Meu Divino Filho Jesus, é o Bom Pastor que ama e 

conhece as ovelhas do seu rebanho, e as ovelhas conhecem o seu pastor, 
portanto, amados filhos, eu desejo que sejais um só rebanho e não vários,  
unidos  por um mesmo amor,  por um mesmo espírito,  por uma mesma 
verdade. Convido-vos a que continueis rezando pela união dos cristãos.

Pequenos, causais grande aflição ao Coração de Meu Filho e ao meu 
Imaculado  Coração  quando  estabeleceis  diferenças  entre  vós,  quando 
permitis  que  a  inveja,  o  ciúme  e  as  rivalidades  entrem  nos  vossos 
corações;  porque  assim  pequenos  filhos,  abris  passo  ao  inimigo  para 
dividir a obra do Meu Filho. Assim pequenos, como Meu Filho Jesus e o  
Pai com o Espírito Santo são um só, da mesma maneira Meu Filho deseja 
que  sejais  um só  no  seu  Amor,  portanto  amados  filhos  convido-vos  a 
compreender-vos uns aos outros, a aceitar-vos com humildade, corrigindo 
os vossos irmãos com  amor e não com crueldade; convido-vos a que vos 
ajudeis  uns  aos  outros  a  percorrer  o  caminho  da  Luz,  a  que  fostes 
chamados.

Meus  pequenos,  eu  desejo  que  vós  comeceis  a viver  a  vossa  Fé,  em 
espírito e verdade. A Fé não é unicamente quando estais em grupo ou 
quando ides à igreja. Deveis ser cristãos a todo o momento. Fazei o bem a 
vossos  irmãos  e  nunca  pagueis  o  mal  com  o  mal,  não  actueis  como 
aqueles filhos que não têm Fé, que não conhecem a Deus.
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Pequenitos meus do meu Coração, recordai que com a oração, jejum e 
conhecimento dos mandamentos, o Espírito Santo vos brindará com a sua 
luz  para  saberem  desmascarar  as  insídias  do  mal;  pois  nos  vossos 
tempos muitos  filhos  são confundidos  e  enganados  por doutrinas  das 
trevas que aparentam ser da luz.

Pequenos meus, muitos de vós ao ignorar a verdade, sois prezas fáceis 
para o demónio, porque com os seus subtis enganos vos arrasta e vos 
envolve, afastando-vos da verdade.

Filhitos meus, eu desejo que saibais que meu Filho com a sua morte e  
ressurreição  vos  redimiu,  e  o  Seu  sacrifício  de  amor  vos  livrou  das 
cadeias  do pecado;  portanto,  amados  filhos, não  acreditem no que  os 
homens  chamaram reencarnação, pois  não  existe,  é  outro  de  tantos 
enganos do inimigo para arrastar mais e mais almas ao inferno.

Há  uma  só  luz,  amados  filhos.  Muitas  vozes  falam  às  vossas 
consciências e a vossos corações, mas só uma é a voz de Deus e só uma é  
a  minha  voz,  portanto  recordai  pequenos  meus,  que permanecendo 
unidos,  fiéis  e  obedientes ao  Papa  João  Paulo  II,  meu  filho  amado, 
podereis  caminhar  na  verdadeira  fé;  sede  mais  humildes  e  aceitai 
pequenos filhos as minhas palavras, e aceitai a voz do pastor que o meu 
Filho vos deu para estes tempos, o qual foi preparado para esta missão, 
no mais secreto e profundo do meu Imaculado Coração.

Pequenos filhos, aprendei a valorizar os pormenores de amor que Deus 
tem convosco.

Hoje também vos quero convidar a que agradeceis a Deus o pão com que 
quotidianamente vos brinda, pois vem da sua bondade e da sua Divina 
Misericórdia; mas vós pouco lhe agradeceis. Dai graças a Deus porque é 
bom e porque cuida de vós como um pai cuida dos seus filhos.

Amados  filhos, que  a  semente  da  minha  palavra  seja  acolhida  em 
corações  sinceros,  que  estejam  dispostos  a  deixarem-se  moldar  pela 
Graça de Deus. Negai-vos a vós mesmos e tomai as vossas cruzes para que 
possais seguir o meu Filho, porque de contrário não podereis viver em 
santidade. A palavra de Deus é a Verdade, e repito-vos, a verdade é só 
uma, não vos deixeis confundir.

Eu vos amo imensamente pequenos meus, e desejo ardentemente que 
possais descobrir a alegria de ser filhos de Deus. Eu vos guardo a todos  
no meu Imaculado Coração e acolho as vossas orações. Rezai o Rosário,  
jejuai com amor e as graças que me pedis serão concedidas.

Amo-vos pequenos meus e  guardo-vos  para sempre.  Recebei  a  Minha 
Maternal Bênção que também estendo aos vossos familiares e aos objectos 
que desejais que abençoe, em nome de meu Pai, de meu Divino Filho Jesus  
e do Santo Espírito de Deus.

Eu sou, amados filhos, Maria a estrela da manhã.
Pequenos não desvirtueis as minhas palavras, as palavras da luz, são 

da luz e as trevas são trevas, portanto não queirais confundir o que com 
claridade vos disse.

Obedecei  e  crescereis  em santidade  e  humildade  e  as  vossas  almas 
serão cheias de luz”.
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       6 de Março de 1996 é
• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •

DADA EM CASA DA FAMÍLIA SIMÕES, NO MORELINHO, PORTUGAL, A JOSÉ LUIS
4ª feira, 6 de Março de 1996

 
 
“Amados  filhos, eu  sou  a  Bem Aventurada  sempre  Virgem  Maria,  que 
neste dia vos venho convidar com filial amor a viver o chamamento à 
santidade.
Meus pequenos,  cada um de nós foi  chamado por Deus,  para servi-Lo, 
amá-Lo  e  glorificá-Lo.  Todos  vós,  pequenos,  podeis fazê-lo  no  vosso 
próprio  meio.  De  maneira  especial  os  convido  a que  aceiteis  a  vossa 
vocação com amor, e através dela sirvais a Deus e a vossos irmãos.
Muitos filhos não buscam a glória de Deus nem o bem dos seus irmãos, 
mas tão só o seu próprio interesse. Assim convido-vos meus pequenos a 
que  oreis  de  maneira  muito  especial  pelos  médicos,  que  devem  ser 
instrumentos de Deus para procurar a saúde física dos seus irmãos.
Orai pelos advogados, que devem ser instrumentos de Deus, para que se 
ministre justiça.
Orai pelos professores, que devem ser forjadores das crianças que serão 
os homens de amanhã.
Orai de maneira especial por todos os meus filhos sacerdotes, que são os 
médicos  da  alma  e  que  com o  seu  bom exemplo  de  santidade  devem 
pastorear as ovelhas pelo caminho verdadeiro.
Orai pelos governantes dos povos, muitos dos quais estão afastados de 
Deus e muito perto do demónio.
Meus pequenos, quantos destes filhos se condenam!
Muitos médicos crucificam o Meu Filho através do aborto. Muitos deles 
não servem a Deus, mas sim o dinheiro e pouco lhes importa a missão 
que o Meu Filho lhes encomendou.
Muitos  advogados  fecham  os  seus  olhos  perante  a  justiça  e  servem 
também  o  dinheiro,  sem  importar  se  estão  levando  a  justiça  ou  a 
injustiça.
Muitos professores não sabem educar as crianças, porque para educar a 
criança há que amá-la e ensinar-lhe a rectidão, a honestidade e o amor a 
Deus.
E muitos sacerdotes não são exemplos de vida e através deles, pelo seu 
mau exemplo, muitas almas se afastam da Igreja.
Pequenos filhos, Deus vosso Pai vos deu em abundância, e vós abusastes 
dos  bens  que  o  Senhor  vos  deu,  utilizando-os  mal  e  abusando  da 
Misericórdia de Deus.
Hoje, convido-vos a compartilhar o banquete celestial, mas antes, a que 
vos reconcilieis entre irmãos e com Deus e a que viveis a santidade, cada 
um na sua profissão ou ocupação.
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Servi e orai. A vós(?), meus pequenos filhos, que o vosso trabalho seja um 
meio(?) no vosso ideal, e sirvais os vossos irmãos e neles a Deus, para que 
assim alcanceis a verdadeira santidade.
Muitos governantes põem de lado a Lei de Deus. Perderam o pudor e o  
temor de Deus.
Ai  daqueles  que  sacrificam  os  povos  para  conquistar  o  seu  próprio 
interesse, pois certamente vos digo que a Justiça de Deus recairá sobre 
eles.
Pequenos filhos,  convido-vos a construir  um  mundo mais humano,  ser 
compassivos e misericordiosos como o Meu Filho é convosco.
Levantai-vos  contra  a  injustiça  e  lutai  para  que  o  Reino  da  Paz  se 
estabeleça no meio de vós.
Orai e jejuai.
Revesti-vos de pureza e humildade e assim sereis soldados, soldados da 
Paz.
Amo-vos pequenos filhos e guardo-vos a todos no Meu Imaculado Coração.
Convido-vos a que cada lar  seja uma nova Nazaré,  onde convivam em 
amor os pais e os filhos, tal como o meu Filho Jesus com o meu esposo 
José e eu vivemos na presença de Deus.
Amo-vos a todos, meus pequenos e derramo deste meu Coração, raios de 
Luz. Aceitai-os com humildade e nascerão nos vossos corações a Paz e a 
Alegria.
Abençoo-vos e abençoo a todos os vossos objectos em nome do meu Pai, do  
meu Divino Filho Jesus e do Santo Espírito de Deus”.

 

1997 é
       15 de Janeiro de 1997 é

• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •
DADA, em casa da família Simões no MORELINHO / SINTRA, A JOSÉ LUIS

4ª feira, 15 de Janeiro de 1997 às 23horas
 

“Amados filhos, Eu sou a vossa Mãe do Céu, a Bem-aventurada, sempre 
Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe vossa, que neste dia vos quer chamar a 
viver com o coração as minhas mensagens.

Pequenos meus, a Graça que Deus vos dá, deveis aprender a cuidar dela 
como o mais precioso tesouro que possa possuir uma alma.

Pois  sabei  e  compreendei  que  aquele  que  espera  o  pouco,  lhe  será 
confiado o muito. Mas aquele que é infiel no pouco não poderá crescer na 
sua vida espiritual, pois filhos, muitas vezes nos mais pequenos detalhes,  
a vossa fé, caridade e humildade são provadas. Assim, pois, procurai em 
tudo agradar a Deus, mesmo nos mais pequenos detalhes.

Queridos filhos, convido-vos de maneira particular a que estejais alerta 
e vigilantes, pois muitas vezes, sem darem conta, distorceis o que Deus 
vos dá, pois em muitas ocasiões os vossos corações se enchem de soberba 
e orgulho, e assim, filhos Meus, a Luz da Verdade é sufocada nas vossas  
almas. Por isso, pequenos, reconhecei sempre que todo o mérito que haja 
em vós vem de Deus e que sem Ele nada de bom sois capazes de fazer.
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Filhos meus, Deus administra os dons por igual para a vossa salvação,  
para dar glória a Ele e para servir os vossos irmãos, mas é importante 
que saibais que na medida em que abandoneis a vossa oração e a vossa 
vida sacramental podeis cair em graves erros. Por isso, filhos meus, hoje 
vos alerto:

«Sede pequenos e humildes em tudo, para que assim a Graça de Deus 
permaneça em vós».

Recordai que aquele que se humilha, será enaltecido, mas aquele que 
se enaltece, será humilhado. Por isso meus pequenos, hoje vos convido a 
reflectir e a reconhecer os vossos erros para que assim, ajudados pela 
Graça Divina, possais viver, dia a dia, a vossa conversão.

Filhos meus, o Meu Coração vos ofereço. O Meu Coração ofereço a todos.
Vinde  a  Mim,  meus  pequenos,  porque  refugiados  em Meu Imaculado 

Coração,  podereis  a  chegar  com segurança  ao  Coração  do  Meu  Filho 
Jesus.

Procurai  de hoje em diante,  afastar de vossas vidas tudo o que vos 
separe de Deus e deixar só convosco aquilo que vos una mais.

Sabei que estou convosco e que venho como Mãe para aliviar as vossas  
cargas e animá-los a seguirem caminhando pelo caminho da santidade.

Sou a vossa Mãe e desejo o vosso bem. Orai, fazei penitência e rogai a 
Deus que purifique os vossos corações. Amo-vos a todos imensamente e 
guardo-os no Meu Imaculado Coração.

Recebei a Minha Bênção maternal em nome de Deus Pai, de Deus Filho e  
de Deus Espírito Santo”.

 

EXPLICAÇÃO FINAL:

A Virgem Santíssima fez-se presente quando acabámos de rezar a Salvé Rainha.
Primeiro apareceu uma luz. Vinha como que uma luz que caía. E foi crescendo aqui neste lugar 

e no meio dessa luz, apareceu Ela e se prostrou a adorar a Jesus. (O Santíssimo Sacramento da 
Eucaristia estava em exposição).

Depois, a Sua saudação a mim e, ao mesmo tempo, a oração a Jesus sacramentado. Depois de 
fazer  essa  oração,  pôs-se  de  pé.  Estava muito formosa,  com um traje branco.  Tinha um laço 
azul  na cintura, como está na pintura que muitos já viram. Seu manto azul, seu véu branco e o 
Seu Coração Imaculado sobre o seu peito muito radiante, muito cheio de luz, de uma maneira 
muito especial.

A princípio esteve falando-me, dando-me algumas instruções e conselhos pessoais e logo, antes 
de  começar a  dar  a  mensagem pública,  Ela  começou a olhar  para  todas  as  partes,  como que 
recolhendo a todos no Seu Coração e enquanto dava a mensagem, ainda que não o visse, mas 
dava-me a impressão que Ela nos acolhia de uma maneira muito especial, que nos aninhava como 
uma galinha aninha os pintainhos debaixo das suas asas, que nos acolhia a todos. E depois disso, 
depois de dar a mensagem, voltou a se ajoelhar diante de Jesus, a luz começou a envolvê-lA, até 
que praticamente o Seu corpo não se via, senão a luz, e foi no meio dessa luz que Ela desapareceu 
e assim foi-se, dando-nos a Sua Bênção.

Foi desta maneira que a Santíssima Mãe veio neste dia.
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1998 é
       5 de Agosto de 1998 é

• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •
DADA, no Morelinho, Portugal, em casa família Simões, ao Juan Antonio

4ª feira, 5 de Agosto de 1998 às 23:30 horas
 

Connosco  se  encontram Santa  Ana e  S.  Joaquim,  e  Maria  menina.  A  menina  está 
enrolada em panos, e está nos braços de Santa Ana. Está cheia de muita luz. Santa 
Ana no-lA está oferecendo. (Pausa) Agora a Virgem encontra-se com uma ano de idade, 
uma menina toda vestida de branco,  caminha num pátio,  está subindo uma escada. 
(Pausa) Agora encontra-se com a idade de 7 anos e encontra-se cantando o Salmo 23. 
(Pausa)  Agora  está  na altura  da Anunciação,  está  o  Anjo  Lhe anunciando.  (Pausa) 
(Ângelus) Há muita Luz. (Pausa) Há muitos Anjos ao redor da Virgem agora. (Pausa) Ao 
lado dEla está agora o menino Jesus também. (Pausa)
A Virgem diz ao menino Jesus:"Filho tem piedade deste meu povo, que Me ama e Me 
está amando. Tem piedade, Filho, dá chances de salvação, Filho". (O menino Jesus 
sorriu) (Pausa)

Diz a Santíssima Virgem:

"Meus filhos de Portugal, tenho estado convosco desde há muitos século,  
mas neste século, Meu Pai Celestial enviou-Me a viver convosco, a conviver 
convosco, a derramar a Luz do Meu Imaculado Coração por todo o mundo.  
Ainda não entendeis  a Minha vinda aqui  à vossa terra.  Esta é Minha 
terra, Minha casa. Minha casa porque Deus o quis, parar salvar o mundo,  
e salvar-vos também, mas é necessário que ponhais em prática Minhas 
Mensagens, a Mensagem que Eu lhes trago, a Mensagem que Eu lhes estou 
trazendo. (Apareceu o Santuário de Fátima)
Hoje  vos  convido  à  reconciliação,  a  que  vos  reconcilieis  como irmãos,  
como verdadeiros irmãos. Não julgueis ninguém, nem condeneis ninguém. 
Amai. A vós só vos compete amar, como sois amados. De nenhum de vós  
Eu escuto, para nenhum de vós, filhos, Eu olho para o mal que haveis  
feito. Vejo que sois criaturas, filhos de Deus, os quais fostes criados por 
Ele e a Ele pertenceis.
Meus filhos, Minhas filhas, despertai, despertai, vejam que Eu vos chamei 
à  penitência,  vos  chamei  ao  sacrifício,  vos  chamei  a  viver  vidas 
sacramentais. Hoje vos chamo a que vos reconcilieis. Que vos reconcilieis,  
vos repito, como verdadeiros irmãos. Não temais filhos, sou Eu, Maria, 
não tenhais medo. Sou vossa Mãe. E vos abençoo em nome do Pai,  do  
Filho e do Espírito Santo".
Diz a Santíssima Virgem que há 3 pessoas que dizem: "Mãe, eu queria ver-
te,  queria ver isto para poder crer,  também eu".  A Santíssima Virgem 
responde-lhes:
"Ver-Me-eis. Ver-Me-eis, mas não agora. Dentro de pouco tempo Me vereis e 
compreendereis a Minha Missão nesta Terra".
Diz a Santíssima Virgem, que há um homem que pede a sua conversão.  
Diz-lhe a Virgem:
"Já estás caminhando na conversão. Tem paciência".
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A Virgem diz que quer abençoar todos as crianças neste dia. Que rezemos 
um Pai-Nosso por todas as crianças. (Pai-Nosso)
Há 5 pessoas que pedem a cura à Virgem. A Virgem diz-lhes:
"Rezem o Rosário com amor e suas almas serão curadas e a Vontade de 
Deus se realizará em vós. Uns serão curados, outros não, mas tereis o Céu 
garantido. Não temais".
"Não quero que vos contendais. Estai contentes e alegres".

A Virgem vai abençoar todos os objectos religiosos que trouxeram. Quer que cantem 
uma canção.
(A 13 de Maio…)
A Virgem está a abençoar todos…

O Juan fez depois a descrição do que se tinha passado:

Referiu estar assombrado com o que vira, pois nunca lhe sucedera ver o processo de crescimento 
de Maria,  assim, desde menina até mulher  adulta.  Deu depois  uma pétala,  das 2 rosas que a 
Virgem Maria beijou, a todos os presentes. Disse que a Virgem Maria tinha benzido a água que 
leváramos e que através dela se dariam muitas curas. Que déssemos testemunho, porque iam ser 
curas muito grandes.
Que a Graça que Deus Pai dera à Água de São Damiano, era lá que estava, e era lá que tínhamos 
que ir…
 

1999 é
       27 de Janeiro de  1999 é

• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •
DADA, no Morelinho, Sintra, em casa da família Simões, A JOSÉ LUIS

4ª feira, 27 de Janeiro de 1999 às 23 horas
 
Estas são as palavras da nossa Santíssima Mãe:

“Amados  filhos,  Eu  sou  Maria,  a  Virgem e  Mãe  da  Reconciliação  que 
venho neste dia, em nome de Deus, para convidá-los à reconciliação do 
homem com o homem e do homem com Deus.
Pequenos filhos, como vos anunciei no passado, satanás deseja causar 
caos e divisão ao redor do mundo inteiro,  para trazer aos corações a 
confusão e assim levá-los à perda da fé. É por isto meus pequenos que 
neste dia Deus Me envia com uma Mensagem de Paz e Amor a vós, para 
convidá-los a viver unidos debaixo do mesmo Espírito e a que vos ameis  
uns aos outros, como o Meu Filho Jesus vos amou a vós.
Filhos queridos,  em nome de Deus, Eu vos convido a baixar as vossas  
cabeças e a deixar de lado os orgulhos, ódios e rancores, para fazerem a 
Paz entre  vós.  Para que em verdade possa haver paz no mundo,  deve 
haver primeiro Paz no coração dos homens. Enquanto existir rancor e a 
divisão, a Paz não será possível.
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Reparem que  a  forte  tempestade  ainda  não  chegou.  Só  vislumbrais  o 
início da mesma, e se não tiverdes vontade para deixar de lado aquilo 
que vos divide, então não podereis superar a prova, porque em verdade 
vos digo, ainda que muitos tenham sido chamados, são poucos os que 
perseveram, e o inimigo espreita, e se vós não estais atentos e em oração, 
caireis no seu jogo. Portanto Meus filhos, hoje vos venho a convidar, como 
ovelhas do Meu rebanho, a que sejais portadores da Paz, do Amor e do 
Perdão.
O  facto  de  que  o  mal  se  propague  com  facilidade,  deve-se  a  que  os  
corações estão longe de Deus. Neste mundo sem esperança, Eu, Maria,  
vossa  Mãe,  trago  a  vós  o  estandarte  da  Paz  e  vos  convido  a  serem 
portadores do bem e do perdão. Não desejo divisão entre os meus filhos, 
mas  união.  Nisso  se  manifesta  que  estais  debaixo  da  Minha direcção 
Maternal em que o Amor de Deus habita entre vós e que como irmãos vos  
amais. Sêde portadores do bem, e não do mal. O juízo deixai-o a Deus, 
que em seu momento chegará. Esforçai-vos para fazer o Bem e propagar a 
verdade com caridade, com amor e com esperança.
Sou vossa Mãe e vos amo ternamente. Em verdade vos digo Meus filhos, de 
que é no fogo da prova onde demonstrais verdadeiramente a Deus vossa 
fidelidade e amor.
Obrigado, pequenos filhos por terem respondido ao Meu chamamento.
Vos guardo a todos no Meu Imaculado Coração e derramo sobre as vossas 
almas chispas de Luz do Meu Coração Imaculado.
Ficai em paz e recebei a Minha Bênção, que estendo aos vossos familiares  
e especialmente dou neste dia a todos os enfermos, em nome de Deus Pai, 
em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo”.

 

       31 de Janeiro de  1999 é
• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •

DADA, no Morelinho, Sintra, em casa da família Simões, A JOSÉ LUIS
Domingo, 31 de Janeiro de  1999 às 6:30 horas AM, no fim da vigília do último Sábado

 
Estas  são as palavras que nos dá a Nossa Santíssima Mãe.

 
“Louvado seja Jesus Cristo!
Pequenos filhos, que Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar seja o Sol  
que ilumina vossas almas, e desaloje toda a treva ou confusão que possa 
haver nelas.
Pequenos, quero neste dia dizer-lhes, que o calor que emana do Coração 
Amante  do  Meu  Filho  Jesus,  é  Graça  e  Misericórdia,  que  busca  ser 
albergado nos vossos corações, para serem transformados, purificados e 
curados de toda a ferida, pelo Meu Divino Jesus.
Filhinhos Meus, a obra de Reparação é muito necessária nestes tempos, 
nos quais Deus brinda os homens com a Sua misericórdia continuamente,  
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e a maioria deles, volta-Lhe as costas, ao Senhor, e abusam da Sua Graça 
e Misericórdia.
Ao converter-vos em almas reparadoras,  participais  da Paixão do Meu 
Filho,  partilhando  com  Ele  o  sofrimento  pelos  pecados  dos  homens,  
pobres e ingratos pecadores.
Filhos Meus, quero agradecer-vos pela vossa fidelidade.
Certamente, vos digo, que o Meu Coração Imaculado triunfará, e que o  
mundo  purificado  estará  nas  Mãos  do  Salvador.  Sua  Luz  brilhará 
eternamente e a Paz habitará entre vós.
Queridos filhos Meus, amai-vos como irmãos e agradecei a Deus a infinita  
bondade  que  teve  aos  chamar-vos  e  convidar-vos  a  participar  do  Seu 
Reino.
Obrigado por abrirem as portas dos vossos corações.
Ficai na Paz do Meu Filho e não tenhais medo. Eu estou convosco, e no 
Meu Filho  Jesus,  em Seu Sagrado  Coração,  depositei  todas  as  vossas 
necessidades e súplicas.
Vos guardo a todos no Meu Coração Imaculado,  e vos repito: Adorai e 
amai a Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar.
Abençoo-vos em nome de Deus Pai, com o poder do Filho e em nome do  
Santo Espírito de Deus.
Eu sou, filhos Meus, Maria, a Rainha e Mãe do Santo Rosário”.
 

2000 é
       19 de Janeiro de 2000 é

• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •
DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO

4ª feira, 19 de Janeiro de 2000 às 23:30horas

Diz a Santíssima Virgem:

"Filhos queridos, neste dia, venho em nome do Meu Pai Celestial, em nome 
do Meu Filho Jesus, abençoar-vos.

Sou a vossa Mãe do Céu. Permiti-Me entrar nos vossos corações. Quero 
morar nos vossos corações.

É por isso, que neste dia vos peço que vos reconcilieis com Deus e com os 
vossos irmãos. Eu vos peço uma vez mais: Orai pela Igreja, orai pelo vosso 
País e orai pelo mundo inteiro.

Uma Torrente de Graça será derramada no vosso País e no mundo inteiro. 
São poucos os corações que estão preparados para esta Graça. É por isso 
que vos peço que façais muita penitência, sacrifício e oração, nos dias 
que restam deste mês e no próximo mês".

Diz a Santíssima Virgem que levantem todas as rosas e os Santos Rosários.
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… (Foram ambos abençoados)

Pede a Santíssima Virgem que rezemos um Pai Nosso pelas crianças do mundo, 
especialmente pelos que estão presentes aqui.

… (Rezou-se o Pai Nosso)

Pede a Santíssima Virgem que rezemos um Pai Nosso por aquelas mulheres que 
desejam ter um filho e não podem.

…(Rezou-se o Pai Nosso)

Pede a Santíssima Virgem que rezemos um Pai Nosso por aquelas mães que abortaram 
os seus filhos neste dia, injustamente.

…(Rezou-se o Pai Nosso)

A Virgem tem nas Suas mãos o Espírito Santo. Pede que levantemos as mãos para Ela. 
Diz que:

"Recebam o Espírito de Deus em vossas almas".

Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição e ainda 
da visão que teve em Fátima.

       17 de Maio de 2000 é
• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •

DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO
4ª feira, 17 de Maio de 2000 pelas 23:30horas

É a Imaculada Conceição.

Diz a Santíssima Virgem:

"Sou a Mãe de Deus que neste dia venho abençoá-los, em união com o Meu 
Filho Jesus.

Quero que saibais que sou a vossa Mãe do Céu. Amo-vos a todos, rico e 
pobres, negros e brancos.

Povo de Portugal, amo-vos muito e quero que saibais que a Bênção do Meu 
Pai Celestial foi derramada em vós.

Aflições vêm sobre a humanidade, como já vos hei dito.
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Mas, quereis ser escutados por Deus, através de Meus filhos Francisco e 
Jacinta, quando estiverdes aflitos ou na doença? Evocai-os desta 
maneira:

«Pastores de Fátima, conduzi-nos ao Coração Imaculado de Jesus e Maria 
e rogai por nós»".

A Santíssima Virgem quer que levantemos os Rosários. Ela vai abençoá-los.

… (Foram ambos abençoados e cantou-se "A 13 de Maio…)

A Santíssima Virgem disse que vai abençoar as crianças, as presentes e aquelas que 
ponham agora nas vossas mentes.

… (Foram abençoadas)

Passou-se, durante toda a aparição, o milagre da Vela de Lourdes que o 
Juan tinha acesa mesmo por debaixo do queixo, e não o marcou nem 
queimou. Foi presenciado por todos os presentes que estavam 
estupefactos.

Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição, fez um 
pequeno ensinamento e respondeu às perguntas que foram feitas.

2001 é
       10 de Janeiro de 2001 é

• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •
DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO

4ª feira, 10 de Janeiro de 2001 às 23:30horas

Cantámos o "Avé Maria, Gracia plena"...

Diz a Santíssima Virgem:

"Filhos queridos, Eu sou Maria, Mãe da Luz. Vinde a Mim, todos. Não 
tenhais medo. Vos amo e quero a vossa Salvação. Sei que muita confusão 
há em muitos filhos, mas não temais, filhos meus. Não vos afasteis de 
Mim. Mantende-vos unidos, unidos a Mim, que Eu, Maria, vos protejo e vos 
protegerei, como vos prometi.

Em verdade em verdade vos digo, tempos difíceis, os quais não 
compreendeis, se avizinham da humanidade. Devereis de preparar-vos 
mediante a oração e cumprindo com o Mandamento, o qual o Meu Filho 
Jesus vos deu: "Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei".
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Se orais e cumpris com este mandamento, não deveis de vos preocupar 
com nada.

Recordai, filhos, que todas as 4ªs feiras aqui Me tereis, não duvideis de 
Minha presença, ofendidos filhos".

Cantámos o Avé Maria, Gracia plena…. Rezámos o Oh Santíssima Trindade, adoro-vos 
profundamente… Magnificat… Rainha do Santo Rosário… Bendita seja a Tua Pureza… 
São Miguel Arcanjo…

Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição e, ainda, 
um pequeno ensinamento.

Quando disse que vos ameis uns aos outros, apareceu-lhe assim o Coração Imaculado e fez o 
gesto como que o entregando a nós.

Ela estava em torno da Imagem (que está sobre a lareira), a qual não se via. Depois desapareceu 
Ela, e a imagem voltou a se ver.

A propósito do Triunfo do Imaculado Coração de Maria, disse:

Eu lhes diria, em nome da Santíssima Virgem, que como vêem, o ano passado foi um ano de 
muitas Graças, um Ano Jubilar, um ano de muitíssima Misericórdia, da Misericórdia de Deus que 
se derramou muitíssimo, como que para uma preparação de alguns acontecimentos que se 
avizinham da humanidade, que a Santíssima Virgem tem vindo a predizer há muito tempo, não só 
a mim, mas em quase todo o século passado, através de muitos videntes.

Então, teve muita misericórdia connosco. Enviou a sua Mãe Santíssima. O ano passado foi, como 
vêem, um ano de muitíssimas, muitíssimas graças. Um Ano Jubilar é um acontecimento muito 
grande. Beatificaram os pastorinhos de Fátima. Para mim foi uma emoção muito grande, ver umas 
crianças, que sofreram tanto, por dizerem que viam a Santíssima Virgem, por uma mensagem que 
a Virgem quis trazer ao mundo, pois essas criaturas sofreram tanto, e, Deus, num Ano Jubilar, as 
beatifica… O Papa esteve aqui, etc., etc. depois o Acto de Consagração ao Imaculado Coração de 
Maria, que fez. Pois isso, praticamente, é um grande triunfo. É um Triunfo que vem sendo já o 
Triunfo do Seu Imaculado Coração. Agora, eu penso que estejamos todos como que: "Não 
entendemos qual é o Triunfo" … Me perguntam: “Qual é o Triunfo”? A mim, a Santíssima 
Virgem, e por esta data, me convidara a que viesse a 13 de Maio à beatificação dos Pastorinhos, e 
a Roma ao dia do acto da Consagração ao Imaculado Coração. Porque eram umas datas muito 
importantes, pois eram o início e o começo do Seu Triunfo do seu Imaculado Coração. Somente, 
esse Triunfo, agora neste momento, só o poderíamos entendê-lo e vê-lo com os olhos da alma.

É necessário certas coisas, que vão suceder, para o podermos entender. Faz falta uma outra parte, 
para que esse Triunfo se possa entender. Agora eu creio que ninguém entende nada, e que 
portanto andamos como - cremos, não cremos - mas eu vos digo, realmente, preparam-se certos 
acontecimentos… Não vo-lo digo para atemorizar nem para que percam a fé. Ao contrário: 
Mantenham-se firmes na fé. Abram o vosso coração a Deus e cumpram com este mandamento 
que a Santíssima Virgem nos recorda: "Que vos ameis uns aos outros". Em muitas mensagens, é 
a primeira vez que a Virgem mo recorda.
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…

       24 de Outubro de 2001 é
• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •

DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO
4ª feira, 24 de Outubro de 2001 às 23:30horas

Cantámos o "A treze de Maio"...

Diz a Santíssima Virgem:

"Filhos Meus, recebei neste dia a Minha Bênção Maternal. Não estais sós. 
Meus Anjos vos acompanharão. O momento chegou em que deveis 
manifestar a vossa Fé. Sede fortes e valentes e recordai que não estais 
sós".

Diz a Santíssima Virgem que rezemos um Pai-Nosso por todas as crianças no mundo.

Pai-Nosso …

A Virgem Santíssima nos está abençoando.

2002 é
       2 de Janeiro de 2002 é

• MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM •
DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, a Juan Antonio Gil

4ª feira, 2 de Janeiro de 2002 às 23:30horas

A Santíssima Virgem prometeu que iria dar ao Juan Antonio uma Mensagem para o 
Mundo, em cada um dos 5 primeiros Sábados do ano 2002.

Diz a Santíssima Virgem para levantarmos os nossos Rosários que os vai abençoar.

Estas são as palavras da Santíssima Virgem:

"Filhos Meus, uma vez mais vos convido a rezarem o Santo Rosário. Se 
quotidianamente rezais o Rosário, não temeis nada, porque Eu estou 
convosco, Filhos meus, só basta que rezais uma Avé Maria com amor, e 
assim podeis sentir a Minha presença. Vede, se rezais com amor o 
Rosário..!

São muitas as maravilhas que poderei fazer em vossa vida, se 
quotidianamente rezais o Rosário. Se em verdade rezais o Rosário 
quotidianamente, não temais pelos acontecimentos fortes que viverá a 
humanidade. Muitos profetas verdadeiros, e falsos profetas, têm vindo 
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anunciando momentos difíceis para a humanidade, mas Eu, filhos Meus, 
vos digo, em verdade, como Eu já lhes disse, vivereis tempos difíceis, 
como já os viveis.

Mas a Paz, que Meu Filho Jesus, através das Minhas Aparições dá, 
permanecerá em vós. É por isso que vos digo, não temais, nem vos 
escandalizeis por nada. Ao contrário, mantende-vos firmes na Fé, e 
ajudai aqueles que estão débeis na Fé.

Quem sabe se dizeis que é duro ajudar aqueles sem Fé, mas filhos, 
através do Rosário eu farei florescer a Fé naqueles corações áridos e 
difíceis. Entregai-os, só, através do Rosário.

Vivei a Fé, vivei a Fé e não vos confundais. Não permitais a confusão nos 
vossos corações. Só vivei a Fé, e orai pela Igreja e pelo mundo. Recordai 
filhos, orai pela Igreja e pelo mundo”.

Diz a Santíssima Virgem que abençoa as nossas famílias e que rezemos um Pai-Nosso.

Pai-Nosso …

A Virgem Santíssima nos está abençoando.

A Virgem Santíssima apareceu como Nossa Senhora de Fátima, e de repente começou 
a mudar muito rapidamente de vocação, de vestes, por segundos, muito rápido. Foi 
muito raro…

2003 é
       15 de Janeiro de 2003 é

MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM
DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO

4ª feira, 15 de Janeiro de 2003 pelas 23:30horas

Estas são as palavras da Santíssima Virgem.

"Meus filhos, uma vez mais me tendes aqui entre vós, para abençoar-vos e 
recordar-vos que sou a vossa Mãe do Céu.

Se quiserdes sentir Paz nos vossos corações e viver na presença de Deus, 
recorrei à oração diária do Santo Rosário. Eu vos prometo Paz. Eu vos 
prometo que vivereis na presença de Deus.

São muitos os homens que vivem debaixo da confusão do pecado, e aí, 
nesse pecado, causam dano ao Coração do Meu Filho Jesus e ao Meu 
Imaculado Coração.
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Meus filhos, despertai e vede os tempos que viveis, tempos de muita 
confusão e de Graça.

Deus ama-vos muito Meus filhos".

Diz a Santíssima que levantemos os rosários, que os vai abençoar.

Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição, em que 
disse que apareceram muitos anjos em torno dEla, que estava toda vestida de branco e estava 
descalça e tinha duas rosas amarelas nos pés e rodeada de crianças, que pareciam anjos, mas sem 
asas…

E contou também uma visão que tinha tido durante um sonho acerca de 4 dias, e que voltou a ter 
durante a Aparição:

"Houve uma altura em que eu vi parte do mundo, e percebi que era o continente da Europa. Tudo 
o que era costa, estava em chamas, tudo em fogo como num incêndio e que queimava. Depois, a 
Virgem pôs assim a mão, e apagou esse fogo.

Não sei bem o que seria, talvez algo simbólico…"

Depois abençoou uma rosa e mandou distribuir as pétalas, para que as guardássemos, pois era um 
símbolo do Seu Manto.

Nossa Senhora pediu também uma jornada de oração na próxima 6ª feira, em Fátima, na Capela 
do Fernando, das 10 às 19 horas, pela Igreja na Europa e do mundo inteiro, e pela união dos 
Cristãos.

       14 de Maio de 2003 é
MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM

DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO
4ª feira, 14 de Maio de 2003 pelas 23:30horas

A Santíssima Virgem está entre nós.

Vem como Imaculada Conceição.

Diz-nos para rezarmos um Pai-Nosso e um Credo pelos falsos profetas no mundo.

… (Rezámos) …

Estas são as palavras da Santíssima Virgem:

"Meus filhos, venho em nome de Deus Pai, em nome do Meu Filho Jesus, 
em nome do Espírito de Deus, abençoá-los neste dia, e recordar-lhes que 
Deus existe, e de que sou vossa Mãe. Estando perto de Mim, estando longe 
de Mim, Eu sou vossa Mãe que vos ama muito. Quero manifestar-lhes a 
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Glória de Deus que está em Mim. Não temais de vir a Mim. Estai perto, 
vinde mais a Mim. Estais longe de Mim. Vinde, que tenho os braços 
abertos para vos receber.

Deus quer salvar-vos por meio de Mim, no meio dos tempos difíceis e das 
calamidades que já começais a viver, e que vivereis com maior 
intensidade. É por isso, meus amados filhos, que vos deveis chegar mais 
perto de Mim, sem medo, e que deveis ter confiança em que Eu ajudarei."

Diz a Santíssima Virgem para levantarmos, assim as mãos (fez o gesto), que nos vai 
abençoar.

Levantámos as mãos e começámos a cantar "Benedictas tu" …

Diz a Santíssima Virgem que há umas pessoas entre nós que pedem uma prova, para 
acreditarem. Diz-lhes a Santíssima Virgem, com um sorriso nos lábios que:

"Por agora não. Mas logo vo-la darei".

A Santíssima Virgem, neste momento está a Abençoar-nos.

A Santíssima Virgem está a pedir o Terço da Rita… e o do Fernando, … e do Júlio. Dá-
me o teu Terço João.

(Depois do João ter recebido todos os Terços e os ter entregue ao Juan, ele levantou-os 
em conjunto em direcção à Virgem Maria e começámos a cantar. Depois, levantou 
individualmente um a um, e ia-los entregando, também um a um. O João guardou-os até 
o fim da Aparição e devolveu-os individualmente).

Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição, em que 
disse que antes de A ver, apareceu como que um céu azul ao entardecer, e depois então, Ela 
apareceu como a Imaculada Conceição. Não havia anjos. Tinha os cabelos soltos, castanhos, e 
com uns olhos muito bonitos e muito profundos.

Quando nos pediu que levantássemos as mãos, pôs as Suas mãos sobre nós, e saíam raios de Luz 
das Suas mãos que chegavam até nós.

Quando elevou os Terços, da Rita, do Fernando, do Júlio e do João, Ela lhes tocou. Não me disse 
nada. Foi só isso.

Quanto à epidemia de Pneumonia Atípica, A Virgem Maria prometeu que quem usasse a Medalha 
Milagrosa ao pescoço, seria curado. Que não nos preocupássemos.

2004 é
       21 de Janeiro de 2004 é

MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM
DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO
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4ª feira, 21 de Janeiro de 2004 pelas 23:30horas

A Santíssima Virgem está entre nós.

Está na vocação da Medalha Milagrosa.

Está derramando muitos Raios sobre nós, isto é, sobre as nossas almas.

Estas são as palavras da Virgem Santíssima:

“Filhos Meus, filhas Minhas, venho em nome de Deus Pai, em nome do 
Meu Filho Jesus, em nome do Espírito Santo, abençoar esta Nação uma 
vez mais.

Recordai filhos Meus, filhas Minhas, que esta Nação está no Meu 
Imaculado Coração. Portanto, não temais nada. Todos estais dentro do 
Meu Imaculado Coração, e o mundo o saberá, brevemente. O Meu 
Imaculado Coração está aqui no vosso país. O Meu Imaculado Coração é o 
refúgio de todos os Meus filhos, nestes tempos de angústia, nestes tempos 
de pranto e tribulação.

Filhos e filhas desta Nação, não esqueçam que sou vossa Mãe que vos 
ama muito.

É necessário que oreis e façais penitência, muita penitência, pelos que 
regem esta Nação. É necessário que rezem pela Igreja desta Nação, para 
que neles se dê o exemplo de que eu convivo nesta Nação.

Vos amo filhos.

Levantai os vossos Rosários para que os abençoes neste momento”.

(Cantámos o Avé Maria Gratia Plena… várias vezes.)

(Dá-me o teu Terço, Vasco…)

(Dá-me o bébé (o filho da Mónica))

Diz a Virgem Maria para que rezemos 3 Pai-Nossos pelos que sofrem mais, pelos que 
lhes custa a crer.

(Rezámos os 3 Pai-Nossos.)

A Virgem está a abençoar-nos neste momento.

Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição.

Apanhado:
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A Virgem Maria apareceu na vocação da Medalha Milagrosa, com as mãos abertas, Seu manto 
azul, estava sobre uma nuvem e das suas mãos saíam muitos raios. O cabelo comprido, com um 
véu branco atrás.

Quando começou a Sua Mensagem, eu creio ter visto o mapa de Portugal, e no meio, estava a 
Basílica de Fátima, e saía muita Luz, enquanto Ela falava. Saía muita Luz da Basílica. (…)

Deu a Mensagem, e pediu que levantássemos os Rosários para os abençoar. Pediu o Rosário do 
Vasco para o beijar, e o beijou. Depois pediu o menino e pôs-lhe a mão na cabeça. (…)

Apareceu S. José, no momento em que a Virgem me estava a abençoar, atrás dEla. Podia-o ver, a 
parte de cima, sem ser completo.

Quer que nos reunamos em casa da Senhora Regina para rezarmos os 20 mistérios do Rosário 
pelos enfermos. (…)

Disse-me para eu voltar cá em Maio, 14, 15 e 16 de Maio para fazer um Retiro.

Ela queria agradecer a vossa paciência aqui. Que continuem para a frente, com as quartas-feiras. 
A Virgem vai derramar, este ano, muitas Graças aqui. Ela disse: "Vou derramar muitas Graças 
nesta casa, já que foram fiéis nestes 7 anos".

A verdade é que foram fiéis, apesar de tantas dificuldades que se apresentaram… e um dia, apesar 
de eu não voltar a estar aqui, a Luz da Virgem sempre se há-de manter, por algo grande e 
extraordinário que vai fazer aqui. Só têm de ter paciência e perseverança e continuar para a frente.

Se Deus não tivesse nenhum interesse em fazer algo nesta casa, já teria acabado. Verdade? (…)

Aqui continuará e vai continuar. Como lhes digo, um dia não estarei eu, mas estará a Virgem, 
completamente. A Sua Presença, que é o mais importante.

Sigam em frente e continuem muito atentos, em especial neste ano, já que Deus vai derramar 
muitas Graças aqui. A Vigília dos últimos Sábados, cá, continuem. E rezem muito por mim, pois 
tenho um retiro em Espanha… (…)

Preciso muito da vossa oração. E, eu, rezarei por vós. (…)

Sobre o chá das Rosas, este é um dos lugares em que as Rosas serão abençoadas, quando as 
pessoas vierem rezar às 4ªs feiras os 15 mistérios, mesmo quando não haja Aparição, sem eu e o 
José Luis estarmos. Outros lugares, um, é nos Estados Unidos, outro em Maracaibo, outro na 
Argentina e outro no Peru. (…)

A Virgem disse que, no dia em que a Ciência médica se una com a Espiritual, deixarão de existir 
os enfermos. Se tiverem de tomar um comprimido, pois que o tomem com o Chá das Rosas. (…)

No fim da Aparição, o Juan disse-me que a Virgem lhe dissera: 

"Diz ao João que Eu quero que seja ele a organizar o retiro de Maio."
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       19 de Maio de 2004 é
MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM

DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO GIL
4ª feira, 19 de Maio de 2004 pelas 23:30horas

 

A Santíssima Virgem está entre nós.
É Nossa Senhora de Lourdes.
Estas são as palavras da Virgem Santíssima:

“Filhos Meus, neste dia, venho a abençoar-vos em nome de Deus Pai, em 
nome de Deus Filho e em nome do Espírito Santo.
É necessário, filhos Meus, que neste tempo façais oração e penitência 
para que assim o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha sobre as 
vossas almas e ao mundo, a renovar a Fé.
É necessário, filhos Meus, que sejais fiéis à Doutrina da Igreja do Meu 
Filho Jesus.
É necessário, filhos Meus, que vivais vidas boas, na presença de Deus.
É necessário, filhos Meus, que deis exemplo de vossa Fé, na caridade 
fraterna, para que assim, todos possam crer no Meu Filho Jesus, e todos 
possam crer que Eu convivo entre vós.
Em verdade, em verdade vos digo: - Pouco viveis a santidade. E é por isso, 
filhos, que vos convido a orar e a fazer penitência, para que o Espírito 
Santo, o Espírito de Deus, renove a vossa Fé.
Recordem, filhos Meus, que todas as nações me chamarão Bem-
Aventurada, dentro de breves momentos. Recordem que o Meu Coração 
Imaculado triunfará dentro de breves momentos.
Sejam fiéis ao Meu chamamento”.
 
(Cantámos o Avé Maria Gratia Plena… várias vezes.)
(Dá-me a bébé (a filha do Miguel e da Sandra). Levantou-a para ser beijada pela Virgem 
Maria.
A Virgem está a abençoar-nos neste momento.
 
Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição.
Apanhado:
A Virgem Maria apareceu assim aqui, nesta parte (e apontou).
Era com a Nossa Senhora de Lourdes. Não via esta imagem. Ao redor dEla estava a gruta de 
Lourdes, em França, mas com uma nuvem. De resto era como ver a gruta em França.
No princípio teve umas palavras muito pessoais comigo, e para uma pessoa.
O Juan, falando para a Helena, disse para ela: «Para não te preocupares, que levantarás de novo a 
cruz, e Ela triunfaria sobre o teu marido.»
Logo, foi a mensagem que escutaram.
Depois pediu para que lhe passasse a menina. Beijou-a. Antes a beijar, via o anjo da guarda da 
menina. Era muito bonito, com umas asas grandes. Estava atrás da Virgem. Ela disse que este era 
o seu anjo da Guarda e que a acompanhará sempre. Terá muitas dificuldades, mas este anjo a 
acompanhará sempre.
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Quanto à Mensagem, penso que seja uma Mensagem de muitíssima reflexão. Eu o sinto assim. 
Não só para vós, mas também para mim. Não o digo para que vos sintais apontados, e para que 
ninguém aponte o outro, mas para que vivam esta mensagem. Como o disse a Virgem, estamos 
vivendo na santidade e por isso precisamos de ser bons, de viver na presença de Deus, que é o que 
menos fazemos. Fazemos outras coisas, que não agradam a Deus. Pois Ela nos disse que façamos 
oração e penitência para que o Espírito Santo, o Espírito de Deus nos renove na Fé e na Vontade 
de Deus.
…
Por isso, meditar e reflectir nesta Mensagem e cumprir o que a Virgem Santíssima pede.
…  Interessa  a  intenção,  de  ir  crescendo  no  Amor  com  Deus.  …  Viver  na  Sua 
Vontade.   …   Seguir o exemplo dos santos, mas não querer ser igualzinho a eles.  …   Não se 
limitarem a rezar,  mas o fruto da oração tem de ser a caridade.  …  Se fizerem oração, mas ela 
não  vos  levar  à  caridade,  estéril  está  a  oração.  …  Por  isso  Jesus  deu  a  parábola  do  Bom 
Samaritano.   …  Por isso a oração deve dar frutos de caridade entre nós mesmos, dentro da nossa 
comunidade,  dentro  da  nossa  família.  …  Ânimo,  pois  este  é  um  convite  da  Virgem,  para 
caminharmos neste querer de Deus.
Talvez venha em Outubro, mas não é seguro. Virei em Janeiro, pois a Virgem sempre pediu para 
vir ao Morelinho em Janeiro. Depois virei em Maio, para ir a pé desde os Jerónimos até a Fátima, 
pela salvação das almas, em Portugal e no mundo inteiro. Rezem muito, para que eu possa vir, e 
também para que possa caminhar até lá. Estão convidados os que quiserem vir. Preparem-se.

2005 é
                   Bênção às crianças de 19 de Janeiro de 2005 é

BÊNÇÃO DA SANTÍSSIMA VIRGEM

DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, com o JUAN ANTONIO GIL
4ª feira, 19 de Janeiro de 2005 pelas 18:00horas

A Santíssima Virgem está entre nós.
Diz a Santíssima Virgem que cantemos.
As crianças cantaram a Avé-Maria Gratia Plena…
Rezem as crianças uma Avé-Maria pelas crianças de Portugal…
Agora rezem uma Ave Maria pelas crianças do mundo …
A Virgem Maria e o Menino Jesus estão nos abençoando neste momento.
Cantou-se o Avé-Maria Gratia Plena…
Vamos rezar um Pai-Nosso, uma Avé-Maria e um Glória,  pedindo ao Espírito Santo que 

renove com o Espírito Santo a nossa Fé e o nosso Amor a Jesus e a Maria…

O Juan Antonio em seguida falou às 28 crianças presentes:
A Virgem Maria abençoou-os a todos e estava muito contente com todos, e esta noite, durante o 
sono vai visitá-los a todos, às crianças de Portugal e do mundo.
Vai haver uma boa geração.
Vocês são crianças muito especiais, de uma maneira muito particular, vão ter uma Missão, cada 
um, no mundo, não somente aqui em Portugal, mas também no mundo. Todos vós, vão ter de 
cumprir algo muito especial dentro de Portugal e no mundo.
Recordem-se sempre da Virgem e rezem por mim.
…
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Seguiu-se a descrição da Aparição:
Nossa Senhora estava vestida de branco, muito parecida a ela (apontou para a imagem) e tinha 
muitos Anjos ao redor dEla. Eram os vossos Anjos da Guarda que estavam ao redor dEla.
Quando Nossa Senhora pediu para rezar uma Avé-Maria pelas crianças do mundo,  o Menino 
Jesus apareceu ao lado dEla. E no fim, o Menino Jesus e a Virgem nos deram uma Bênção.

Depois da Aparição da noite, o Juan disse:
Quanto aos anjos da guarda (que apareceram à volta da Virgem na Aparição da noite) o Juan disse 
que eram os anjos da guarda das crianças que tinham sido abençoadas da parte da tarde, e que o 
Juan tinha pedido que fossem não só os presentes mas também todas as crianças de Portugal e do 
mundo inteiro. Nossa Senhora disse que ia abençoar todos, mas os que estavam ali presentes iam 
receber  uma Graça muito  particular  e  que seriam muito inteligentes  e profetizariam nas  suas 
próprias  carreiras  de  decisão  que  escolhessem nas  suas  vidas.  Vão ser  muito  especiais  estas 
crianças que estiveram aqui hoje presentes.
Disse também que as crianças deste tempo, no ano 2030 a 2035 brilhariam em Luz no mundo e 
construiriam a Nova Igreja.

              19 de Janeiro de 2005 é
MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM

DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO GIL
4ª feira, 19 de Janeiro de 2005 pelas 23:30horas

A Santíssima Virgem está entre nós.
Está na vocação de Maria Auxiliadora.
Estas são as palavras da Santíssima Virgem:

 
“Filhos Meus, neste dia venho em nome de Deus Pai abençoar uma vez 
mais este País, e neste país, o mundo.
Recordem que Eu Maria, Auxiliadora dos cristãos, estou pendente de 
Meus filhos, em sua Fé.
Momentos difíceis viveis em vosso país, mas não temais, que Eu na 
Vocação de Maria Auxiliadora defenderei esta Nação tão amada por Deus 
e por Mim.
É necessário, filhos Meus, para vencer o mal neste Meu amado país, que 
vos unais em oração, numa corrente, e assim, sereis libertados das 
garras do mal. Sobre todas as coisas, filhos Meus, Meu Amor e Minha 
Presença se manterá para sempre neste Meu amado país e nos corações 
daqueles humildes que vêm a Mim.
Estou entre vós,  filhos. As futuras gerações vos chamarão bem-
aventurados, já que são tempos de Graça de Eu vir entre vós”.

A Virgem, neste momento está rodeada de anjos. São os Anjos da Guarda das crianças 
que estiveram aqui esta tarde.
Diz a Santíssima Virgem para levantarmos os nossos Rosários, que nos vai abençoar. 
(Cantámos o Ave Maria Gratia Plena).
A Santíssima Virgem nos está abençoando neste momento.

 
Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição.
Apanhado:
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A Virgem Maria apareceu assim aqui, nesta parte (e apontou), na vocação de Maria Auxiliadora. 
… Mas não estava com o Menino. Só quando começou a falar é que eu vi o Menino nos Seus 
braços. Depois, quando Ela começou a falar, o Menino pôs-se em oração.
Assim que terminou de dar a Mensagem, o Menino Jesus lhe falou, à Virgem, e disse-lhe: “Mãe, 
eu orei para que os Teus filhos oiçam a Tua Mensagem”. Ele orou para que nós abramos os nossos 
corações.
Quando Ela apareceu, pôs-se a olhar para este lado (e apontou para a direita) e pôs assim as mãos 
(exemplificou) e depois continuou a olhar para todos.
Foi muito bonito, porque faz tempo que eu não a via como Maria Auxiliadora…
…
Quanto aos anjos da guarda o Juan disse que eram os anjos da guarda das crianças que tinham 
sido abençoadas da parte da tarde, e que o Juan tinha pedido que fossem não só os presentes mas 
também todas as crianças de Portugal e do mundo inteiro. Nossa Senhora disse que ia abençoar 
todos, mas os que estavam ali presentes iam receber uma Graça muito particular e que seriam 
muito inteligentes e profetizariam nas suas próprias carreiras de decisão que escolhessem nas suas 
vidas. Vão ser muito especiais estas crianças que estiveram aqui hoje presentes.
Disse também que as crianças deste tempo, no ano 2030 a 2035 brilhariam em Luz no mundo e 
construiriam a Nova Igreja.
 

       9 de Novembro de 2005 é
MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM

DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO
Domingo, 9 de Novembro de 2005 pelas 23:00horas

A Santíssima Virgem está entre nós.
Diz  a Santíssima Virgem que oremos um Pai-Nosso pela paz da Europa. (Rezámos o Pai-
Nosso).

 
Estas são as palavras da Santíssima Virgem:

 
“Filhos Meus, recebei neste dia a Minha Maternal Bênção e a Bênção do 
Meu Pai Celestial.
Não  tenhais  medo,  filhos  Meus,  da  voz  dos  homens,  que  tratam  de 
confundir  os  vossos  corações,  e  vossa  paz.  Eu  estou  entre  vós  e 
continuarei a estar para sempre. Se quereis entender esta realidade, a 
qual vos estou a dizer neste momento, orai através do Rosário, orai de 
coração, e vossos pensamentos e sentimentos entenderão estas Minhas 
palavras neste dia.
Não tenhais medo, filhos Meus. São momentos de Graça, nos quais as 
forças do mal querem confundir-vos. Não tenhais medo, filhos”.

Diz  a Santíssima Virgem que oremos um Pai-Nosso pelas crianças de Portugal e do 
mundo. (Rezámos o Pai-Nosso).
A Santíssima Virgem está nos abençoando neste momento.
 
Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição.
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Apanhado:
A Santíssima Virgem apareceu aqui (apontou para a esquerda da Imagem de Nossa Senhora que 
está sobre a lareira), estava toda vestida de branco, parecida com Nossa Senhora de Fátima, mas 
não era Nossa Senhora de Fátima. Tinha o cabelo solto. É uma vocação muito particular, que vejo 
com muita frequência. Havia uma nuvem, parada (por baixo da Virgem).
A mensagem foi a que ouviram, e no momento em que pediu que rezássemos um Pai-Nosso pela 
Europa, pude ver todo o mapa da Europa, e havia como sombras muito negras. Então, à medida 
que íamos rezando o Pai-Nosso, tudo se ia tornando branco, até que ficou tudo branco. … o que 
há agora, pelo menos em França, não são sombras negras, mas fogo… … Mas o que Santíssima 
Virgem nos quer dizer, é que podemos, com a oração, vencer qualquer dificuldade que se nos 
possa apresentar. … Ela disse que nos confiemos a Ela e que não tenhamos medo das vozes dos 
homens.
Estamos vivendo tempos de Graça, mas o inimigo trata de meter confusão, para que nós vivamos 
nessa intranquilidade, e não na paz em que Deus quer que vivamos. …
Sobre a gripe das aves, eu perguntei à Virgem, e Ela me disse que era algo que não ia durar muito 
e que não ia chegar aqui (a Portugal), nem como a muitos outros países, também não ia chegar. É 
a confusão que alguns homens tratam de impor à humanidade. …
Se estamos  com Deus nada temos  a temer.  Isto a Virgem vem repetindo muitíssimo. … 
Certamente irão vir certos momentos difíceis para a humanidade. A Virgem disse que a Natureza 
se ia rebelar contra o homem, por causa do pecado. Mas isso é outra coisa.
Devemos buscar uma estabilidade emocional, que tão necessária é para nós. Necessitamos paz. Se 
virem que está se passando algo, vamos orar. Está-se passando coisas em França e noutros países, 
vamos orar. …
Este é o meu conselho: que oiçamos a Virgem e que se passe o que se passar, que oremos e 
que tudo se irá passar bem. …
 
Disse que a futura geração de crianças era o futuro de um novo mundo, onde vai reinar a paz e o 
amor de Deus  através deles. Vai haver uma outra era. Rezemos para que seja de verdade e que 
possamos, alguns dos que estamos aqui, vivê-la.
 
Nota: No caminho para o Morelinho, enquanto conversávamos, a dado momento, o Juan afirmou 
peremptoriamente que:

“Até o ano 2007, todos os falsos videntes desaparecerão da face da Terra 
ou serão desmascarados”.

 

2006 é
       4 de Janeiro de 2006 é

MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM
DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO

4ª feira, 4 de Janeiro de 2006 pelas 23:00horas

A Santíssima Virgem está entre nós. Em Seus braços tem o Menino Jesus.
 

Estas são as palavras da Santíssima Virgem:

“Filhos Meus, neste dia, venho com o Meu Filho Jesus abençoar o vosso 
país e abençoar o mundo.
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São momentos difíceis, mas momentos de Graças. A decisão fica nas 
vossas mãos - em ter um mundo, onde reine a justiça e a paz. Orai, filhos 
Meus, orai para que esta realidade se torne um facto nos próximos (…)  
meses.
Vereis brilhar a Luz no Céu de Deus, descer aos corações daqueles que 
com humildade aceitaram as Minhas Mensagens. Vereis descer a Luz de 
Deus àqueles corações que com humildade têm sido fiéis à Igreja do Meu 
Filho Jesus.
Não temais, filhos. Recordai que vos amo muito e que convivo entre vós, 
hoje e para sempre”.

 Diz a Santíssima Virgem que oremos um Pai-Nosso pelas crianças de Portugal e do 
mundo, e que os vai abençoar neste momento. (Rezámos o Pai-Nosso).

Diz  a Santíssima Virgem que oremos um Pai-Nosso pelas mulheres que quiseram ser 
mães e que ainda não conseguiram até agora. (Rezámos o Pai-Nosso).

…

 A Santíssima Virgem está nos abençoando neste momento.

Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição.
Apanhado:
A Santíssima Virgem apareceu aqui (apontou para a Imagem de Nossa Senhora que está sobre a 
lareira),  estava  toda  vestida  de  branco  com o  Menino  no  braço,  muito  parecida  com Nossa 
Senhora de Fátima, com o Seu véu…
A Mensagem foi a que escutaram. Durante toda a Aparição, nesta parte aqui (apontou para o lado 
esquerdo dos pés da imagem) se via o mapa de Portugal e parte de Espanha. Da parte de Espanha, 
quando nos estava abençoando, vinha como fumo negro, eram umas coisas feias. Ela tirou o Seu 
Manto e o deitou sobre todo o Portugal. E quando caiu o Manto, o mapa estava cheio de puras 
estrelas.
…
Ela me vem dizendo desde o primeiro Janeiro em que a vi em Orlando, que este era um ano de 
muitas decisões, no mundo, para escaparmos ou não escaparmos de algo terrível nos próximos 
anos.
O homem quer causar dano a si mesmo com a bomba nuclear. E então, Ela disse que este ano, é 
um ano de muitas decisões para evitar males para o futuro. Que rezemos muito.
… Talvez este ano não haja, assim, nada provocado pelo homem a nível de uma catástrofe de 
guerra, ou nuclear, mas talvez nos próximos anos. Não sei… é um ano de muitas decisões.
Por isso devemos orar muito, também pela Igreja, pelo Papa, para que possa entender a Missão, a 
qual Deus lhe encomendou, não só a ele, mas também a cada Papa e a todos.
Todos temos de descobrir,  entre nós,  essa Missão de Deus. E, assim, o Papa também tem de 
descobrir a Missão a que Deus o chama.
…
Orar pelo Papa, é o que a Santíssima Virgem me vem pedindo muito, para que ele descubra o 
caminho que Deus lhe atribuiu.
…
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Quando a Virgem pediu para rezarmos pelas crianças, o Menino Jesus estava com as mãos postas 
como que rezando. Não escutei nada, mas os Seus lábios se moviam, rezando.
 
Nota: Depois da Aparição, o Juan disse-me que teve uma pequena hesitação quando a Virgem 
Maria falou em “meses”, mas como foi o que Ela dizia, ele repetiu.

2007 é
       10 de Janeiro de 2007 é

MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM
DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO

4ª feira, 10 de Janeiro de 2007 pelas 22:30 horas
A Santíssima Virgem está entre nós.

 
Estas são as palavras da Santíssima Virgem:
 
“Filhos Meus, recebei a Minha Maternal Bênção, a Bênção do Meu Filho 
Jesus, que trago nos braços.
Abençoo neste  dia todas as crianças deste  Meu amado país,  todas as 
crianças do mundo.
É necessário, filhos, que oreis pelas vossas crianças, que oreis por todas 
as crianças.
Meu Pai Celestial  tem grandes desígnios de amor e misericórdia sobre 
este (mundo), no qual renascerá a humanidade na paz e na justiça.
Não duvideis  da Minha presença,  nestes tempos,  nos quais  o  Meu Pai 
Celestial Me enviou a muitos pontos da Terra.
Em breves momentos, vereis de cada lugar, brilhar a Luz de Deus”.
 
A Virgem Maria quer que levantemos os nossos Rosários, que os vai abençoar.
Cantámos o Avé-Maria.
…
Depois pediu para beijar um bebé que estava presente.
…
 A Virgem Maria neste momento nos está a abençoar.
 
Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição.
 
Apanhado: A Santíssima Virgem apareceu nesta parte aqui (apontou para a direita da Imagem 
sobre a Lareira). Estava toda vestida de branco, muito parecida com Nossa Senhora do Carmo, 
porque tinha o Menino nos Seus braços.
Sob os Seus pés estava todo o mapa de Portugal.
No princípio foram umas palavras muito pessoais. Como a vez passada, no mês de Janeiro, havia 
anjos que combatiam em todo o território de Portugal. O mesmo foi agora. E de repente, apareceu 
uma Cruz grande de Luz, e à medida que ia falando, essa Luz ia se estendo por todo o território, e 
todas as sombras desapareciam por completo. Os anjos voavam em redor da Santíssima Virgem.
Estava muito linda, toda vestida de branco, com o cabelo solto, com o Menino.
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Depois que pediu que levantássemos os rosários, que os ia abençoar, Ela e o Menino puseram as 
suas mãos assim (estendidas com as palmas para baixo), e das nãos da Virgem saíam estrelas que 
chegavam aos rosários, e do Menino, Luz. Quando disse que queria beijar o filho do Vasco, deu-
lhe um beijo na cabecita, e o Menino Jesus começou a estender assim as mãos para ele, como que 
brincando com ele. (…)
Disse-me que este primeiro sábado eu ia estar em Fátima e que (Ela) falaria em geral para o 
mundo. Esta (mensagem aqui) fora uma mensagem muito particular para Portugal.
Disse que abençoava todas as crianças de Portugal e do mundo. Que aqui de Portugal iam nascer 
muitas crianças que iam ajudar o mundo, a humanidade. No princípio foi algo muito pessoal sobre 
Portugal que não posso dizer. Algo sobre as crianças. Mais para a frente o diria., mas não para já.
(…)
Em breve veremos brilhar a Luz em cada lugar (das aparições).
(…)

       30 de Maio de 2007 é
MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM

DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO
4ª feira, 30 de Maio de 2007 pelas 22:30 horas

A Santíssima Virgem está entre nós.
 

Estas são as palavras da Santíssima Virgem:
 
“Filhos Meus, recebei a Minha Maternal Bênção, a Bênção do Meu Filho 

Jesus, que trago nos braços.
Abençoo neste  dia todas as crianças deste  Meu amado país,  todas as 
crianças do mundo.
É necessário, filhos, que oreis pelas vossas crianças, que oreis por todas 
as crianças.

Meu Pai Celestial tem grandes desígnios de amor e misericórdia sobre 
este (mundo), no qual renascerá a humanidade na paz e na justiça.

Não duvideis da Minha presença, nestes tempos, nos quais o Meu Pai 
Celestial Me enviou a muitos pontos da Terra.

Em breves momentos, vereis de cada lugar, brilhar a Luz de Deus”.
 

A Virgem Maria quer que levantemos os nossos rosários, que os vai abençoar.
Cantámos o Avé-Maria.
…
Depois pediu para beijar um bebé que estava presente.
…
 A Virgem Maria neste momento nos está a abençoar.
 
Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição.
 
Apanhado: 
A Santíssima  Virgem apareceu  nesta  parte  aqui  (apontou  para  a  direita  da  Imagem sobre  a 
Lareira). Estava toda vestida de branco, muito parecida com Nossa Senhora do Carmo, porque 
tinha o Menino nos Seus braços.
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Sob os Seus pés estava todo o mapa de Portugal.
No princípio foram umas   Santíssima Virgem.
Estava muito linda, toda vestida de branco, com o cabelo solto, com o Menino.
Depois que pediu que levantássemos os rosários, que os ia abençoar, Ela e o Menino puseram as 
suas mãos assim (estendidas com as palmas para baixo), e das nãos da Virgem saíam estrelas que 
chegavam aos rosários, e do Menino, Luz. Quando disse que queria beijar o filho do Vasco, deu-
lhe um beijo na cabecita, e o Menino Jesus começou a estender assim as mãos para ele, como que 
brincando com ele. (…)
Disse-me que este primeiro sábado eu ia estar em Fátima e que (Ela) falaria em geral para o 
mundo. Esta (mensagem aqui) fora uma mensagem muito particular para Portugal.
Disse que abençoava todas as crianças de Portugal e do mundo. Que aqui de Portugal iam nascer 
muitas crianças que iam ajudar o mundo, a humanidade. No princípio foi algo muito pessoal sobre 
Portugal que não posso dizer. Algo sobre as crianças. Mais para a frente o diria., mas não para já.
(…)
Em breve veremos brilhar a Luz em cada lugar (das aparições).
(…)

2008 é
       9 de Janeiro de 2008 é

MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM
DADA, em casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO

4ª feira, 9 de Janeiro de 2008 pelas 22:46horas
A Santíssima Virgem está entre nós.

 
Estas são as palavras da Santíssima Virgem:
 
“Filhos  Meus,  recebei  neste  dia  a  Minha  Maternal  Bênção.  Recebei  a 
Bênção de Meu Pai Celestial, que neste dia Me envia a dizer a todos vós, 
Filhos, moradores deste amado país, por Mim e por Meu Filho Jesus:
- Não temais as investidas que o inimigo queira fazer nesta terra.
Não temais, filhos Meus, porque o Meu Pai Celestial deu ordens para que 
os Anjos combatam e defendam a Moral e a Fé, nesta terra amada pelo 
Meu Filho e por Mim. Recordai sempre que vós sois Meus Filhos e que Eu 
sou Vossa Mãe, e convivo convosco para sempre”.

 
Diz a Santíssima Virgem que neste momento rezemos um Pai-Nosso por todas as 

famílias  que  habitam  em  Portugal  e  por  todas  as  famílias  do  mundo,  que  as  vai 
abençoar neste momento.

(Rezámos o Pai-Nosso).
O Juan rezou a “Mãe Gentil do Homens”…
A Virgem Santíssima, neste momento, nos está a abençoar.
 

Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição.
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Apanhado: 
A Virgem apareceu aqui nesta parte (apontou para o lado esquerdo da imagem de Nossa Senhora). 
Aqui  estava o mapa de Portugal  (a  seus  pés).  Estava muito parecida  com Nossa  Senhora  de 
Fátima, mas tinha um cinturão dourado, com um véu, muito parecida com A que vi em Fátima. 
O cabelo saía-lhe pelos lados, as Suas mãos abertas,  e aqui no peito, estava o Seu Imaculado 
Coração.
Ao princípio foram umas palavras muito pessoais, e começou a olhar para o lado direito e disse:
Eu sou feliz entre vós.
Depois olhou aqui para o meio e disse:
Eu vos amo.
Depois olhou aqui para a esquerda e disse:
Recordem que sou vossa Mãe.
(…)
Depois apareceu o mapa de Portugal e quando começou a falar de que era o país amado, ele ficou 
completamente dourado, como sendo uma Bênção da parte da Virgem.
Quando pediu que rezássemos um Pai-Nosso, apareceram São José e Jesus, a Sagrada Família, e 
então nos abençoaram nesse momento, em conjunto. (Nesta altura, a Rita disse que havia pedido a 
Deus que São José e Jesus viessem também a sua casa, mas que não tinha dito nada ao Juan. Foi 
um momento de grande contentamento eles terem acedido ao seu convite).
(…)
Abençoaram todas as famílias de todo o mundo.
(…)
Questionado como via Nossa Senhora, o Juan disse que a via com cerca de 1,70m, pouco mais ou 
menos, uma pessoa alta com porte de Rainha com muita elegância. Não é nada uma mulher caída, 
mas sim majestosa.
 

2009 é
       7 de Janeiro de 2009 é

MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM
DADA, na Casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO

4ª feira, 7 de Janeiro de 2009 pelas 23:35horas

A Santíssima Virgem está entre nós. Também o Padre Pio está com Ela
Diz a Santíssima Virgem que aqueles que têm o Rosário nas suas mãos, que beijem a 
Cruz.
Estas são as palavras da Santíssima Virgem:
 
“Filhos Meus, recebam a Bênção e a Bênção de Meu Pai Celestial, neste 
dia.
Neste dia os convido a que busqueis a Paz na oração, a que busqueis a 
Paz no Meu Filho Jesus,  que está presente em todos os Sacrários que 
existem no mundo.  Em verdade,  só  aí  podeis  encontrar  a Paz.  Nestes 
tempos, só ouvis falar de violência, de guerra. Só vedes que o homem não 
sabe para onde vai e onde quer ir. E aqui o meu convite, aqui repito uma 
vez mais, à Oração. Só aí encontrareis descanso e Paz. Só aí, em Meu 
Filho Jesus, sereis felizes”.
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Diz a Santíssima Virgem que levantemos os nossos Rosários que os vai abençoar.
Cantámos o Ave Maria Gratia Plena…
Neste momento a Santíssima Virgem nos está a abençoar, e o Padre Pio também.
Diz  a  Santíssima Virgem,  que neste  momento  nos  consagremos  ao  Seu Imaculado 
Coração. Fizemos a Consagração.
Neste momento, depois do pedido do Juan, a Teresinha aproximou-se dele, e fez-lhe o 
sinal da cruz sobre a testa, ao mesmo tempo que o Padre Pio.
…
Santíssima Trindade…
 
Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição.

 
Apanhado: A Santíssima Virgem apareceu nesta parte (apontou para a parte direita da lareira). 

Estava toda vestida de branco, muito parecida a Nossa Senhora de Fátima. E deste lado aqui (do 
lado direito de Nossa Senhora) estava o Padre Pio.
Ao princípio o Padre Pio olhou aqui para este lado (para o lado esquerdo da lareira), sorriu. O 
mesmo fez a Santíssima Virgem, foi olhando para cada um. E logo, deu a mensagem que 
escutaram.
No final, quando ia dar a Bênção, e o Padre Pio também, apareceu todo o mapa de Portugal, aqui 
assim adiante (a seus pés).
Vinham muitas barcas brancas para Portugal. Não sei o que era… Em toda a costa, vinham do 
mar, barcas brancas.
Muitos barcos. O Padre Pio ficou olhando, abençoo-os, e logo, entrou uma grande luz para todo o 
Portugal, e por todo o continente da Europa. É estranha a visão…
Depois pediu que levantássemos os Rosários, que os ia abençoar, O Padre Pio fez assim a Cruz. 
Ela pôs assim as mãos (para a frente), e delas saíam raios para os Rosários.
 …
Quando a pequenina veio aqui à frente, o Padre Pio fez-lhe uma Cruz na testa e deu uma 
mensagem particular para os pais dela.
 

2010 é
       6 de Janeiro de 2010 é

(...)

2011 é
       5 de Janeiro de 2011 é

MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM
DADA, na Casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO

4ª feira, 5 de Janeiro de 2011
A Santíssima Virgem está entre nós.
Estas são as palavras da Santíssima Virgem:

 
“Filhos, uma vez mais aqui estou, e estarei sempre. Não tenhais medo 

em vir a Mim. Deus quer a vossa Salvação, e é esse o motivo da Minha 
presença aqui.

53



DossierMorelinho.doc

Permiti-me que Eu entre em vós. Permiti-me que entre em vossos lares. É  
vontade de Deus que por Minha mediação, vós e vossa família se salvem.

É necessário  que vivais  vida Sacramental,  se quereis estar perto de 
Mim. Rezai o rosário diariamente, e com frequência ide à confissão”.

 
Diz a Santíssima Virgem que rezemos um Pai Nosso, que vai abençoar a nossa família, 
(rezámos um Pai Nosso).
S. Miguel está entre nós.
Diz  a  Santíssima  Virgem que  esta  noite  nos  vai  acompanhar  no  nosso  sono.  Que 
rezemos um Pai: Nosso. (Rezámos um Pai Nosso).
(Seguiu-se a Consagração a Nossa Senhora e a oração a S. Miguel Arcanjo).
A Santíssima Virgem neste momento está a abençoar-nos.

 
Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição.
 
Apanhado: A Santíssima Virgem apareceu aqui nesta parte, (indica o local junto à imagem de 
Nossa Senhora de Fátima em cima da lareira). Estava na vocação de Nossa Senhora de Fátima.
Nesta parte (aponta a base da imagem), estava o mapa de Portugal e Nossa Senhora ao centro. A 
mensagem foi aquela que vocês escutaram. A mim chamou-me muito a atenção este convite da 
Santíssima Virgem, de que não tenhamos medo em abrir os nossos corações a Ela, em abrir a 
porta dos nossos lares a Ela e, a viver em Graça, se queremos viver na Sua presença.
É  pois  necessário  que  rezemos  diariamente  o  rosário,  e  ao  mesmo  tempo  vivamos  vida 
Sacramental, com confissão frequente, e, dessa maneira, podemos viver com a presença dEla.
Nós às vezes deixamos passar ao lado a confissão, e assim a estendemos muito, e é a confissão 
que nos ajuda a viver em Graça.
Pediu-me que levantasse estas petições (as cartas que estavam no cesto) e Ela pôs as Suas mãos 
sobre elas, e encheram-se de Luz, e disse-me que essas intenções seriam concedidas.
Houve  um,  momento  em  que  estava  o  mapa  de  Portugal  e  também  todo  o  continente 
Europeu, e então de repente começou a cair fogo do céu, e a Santíssima Virgem estendeu 
assim... o seu manto, e sobre Portugal não se passava nada, não caía nada.
Eu não quero atemorizar,  mas...  bom...  caía  nas  outras  partes,  nos  outros  países,  eram 
explosões e chamas, era muito feio.
Então abriu o Seu manto...
Logo  que  se  passou  isso,  recolheu  o  manto  e  abriu  as  Suas  mãos.  Foi  quando  pediu  que 
rezássemos um Pai Nosso, e que Ela durante o nosso sono nos iria acompanhar. E que durante esta 
semana ou na próxima, nos daria um sinal de que esteve aqui.
Então nesta parte aqui, (indica ao lado da imagem) apareceu, quando nos abençoou, S. Miguel 
Arcanjo. E então, S. Miguel disse-me (são poucas as vezes que me fala): «Diz à Rita que Eu 
estarei aqui, sempre, às quartas-feiras».
Então, logo, a Santíssima Virgem disse-me que no mês de Julho eu devia vir aqui, a casa da 
Rita, que seria um dia muito especial. E eu perguntei em que dia, para nos prepararmos.
Então, disse que a 11 de Fevereiro me diria.
Portanto, será no mês de Julho, e será muito especial, mas só em Fevereiro saberei o dia.
Estão todos  convidados  e  podem convidar outras  pessoas,  porque  vai  ser  um dia  muito 
especial. Não sei o que se vai passar, apenas me disse que seria muito especial.

27 de Julho de 2011 é
MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM
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DADA, na Casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO
4ª feira, 27 de Julho de 2011

A Santíssima Virgem está entre nós.
Estas são as palavras da Santíssima Virgem:

Vid: 5:18
O Juan Antonio a partir do primeiro Mistério Glorioso rezou com a sua Vela de Lourdes acesa. A partir 
do início da Aparição, já com ele em êxtase, a Vela de Lourdes esteve sempre quase colada à sua cara.
A Santíssima Virgem está entre nós.
Diz a Santíssima Virgem que em penitência pela conversão dos pecadores, os que puderem, beijem três 
vezes a cruz do rosário. (Todos beijaram, e o Juan curvou-se e beijou o chão.)
rezemos um Pai Nosso, que vai abençoar a nossa família, e a todas as famílias de Portugal. (Rezou-se 
o Pai Nosso).
Estas são as palavras da Santíssima Virgem:
Vid: 6:36

“Filhos Meus, aqui estou, como todas as quartas feiras. 
O Meu Pai Celestial permitiu que Eu venha a vós e vá convosco, neste dia. 
Não tenhais medo, Eu estou aqui e desejo a vossa Salvação”. 

Diz a Santíssima Virgem que neste momento rezemos um Pai-Nosso pelos enfermos. (Rezou-se um 
Pai-Nosso).
Diz a Santíssima Virgem, que se quiserem, vai aos vossos lares. (Respondeu-se: “Sim queremos.”)
Diz a Santíssima Virgem se querem que vá aos vosso lares. (Respondeu-se: “Sim queremos.”)
Diz a Santíssima Virgem se querem que vá aos vosso lares. (Respondeu-se: “Sim queremos.”)
Diz que voltem a repetir: (Respondeu-se: “Sim queremos.”)
O Juan começou a cantar o Avé Maria Gratia plena, seguido por todos.
O Juan voltou -se para a direita a seguir a Virgem Maria. Depois benzeu-se. 
A Virgem Maria neste momento nos está a Abençoar. O Padre Pio nos está Abençoar. Neste momento o 
Padre Pio está Abençoando a Portugal. (As pessoas iam-se benzendo, e o Juan sempre com a Vela de 
Lourdes quase colada à cara, para espanto das pessoas. Quando saiu do Êxtase, de rompante, afastou 
bruscamente a Vela, pois chegou a queimar as pestanas.)

Depois das orações finais, seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou 
durante a Aparição. 

Apanhado:
 A Virgem esteve aqui presente (apontou para a parte superior esquerda da lareira) e aqui (por baixo) 
estava um azul, como um entardecer, um amanhecer, uma manhã celeste. 
Estava na vocação da Medalha Milagrosa.
…
Ela quis recordar que está aqui, como todas as quartas feiras. 
… Olhou para todos com o Seu Olhar, atenta.
… Depois pediu que rezássemos por todos os doentes presentes. Deste lado, (à esquerda) apareceu o Padre 
Pio e dele saíam uns raios de luz, das suas mãos e dos seus pés. Ele também rezou o Pai-Nosso, em 
italiano. Depois quando responderam pela terceira vez que queriam que Ela fosse aos vossos lares, do Seu 
corpo começaram a sair várias silhuetas. Uma coisa impressionante, muitas, muitas silhuetas. E à medida 
que iam saindo estas silhuetas do Seu corpo, disse: 

«Eu vou convosco. Obrigada por terem vindo aqui, e Eu vou convosco, e verão que, nos 
vossos lares, Eu me vou manifestar.
Uma torrente de Graças acompanhará cada um de vós, Meus filhos». 

Não sei como se vai manifestar…
…
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Disse que São Miguel estaria sempre presente nos Cenáculos das 4as feiras.
…
Depois mandou um beijo com a mão e desapareceu. 
…
O Juan continuou a falar sobre os seus planos futuros de peregrinações e de outros assuntos. 
(Há um vídeo de toda a Aparição.) Vid: 17:00 (Apariçao Juan 27 Julho 2011 Moreliinho.wmv)

 
31 de Julho de 2011 é

MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM
DADA, na Casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO

Domingo feira, 31 de Julho de 2011 - Bênção das crianças

(Não tenho o texto desta Aparição.)
 
Depois das orações finais, seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou 
durante a Aparição. 

Apanhado:
 (A Virgem Abençoou as crianças.)

2012 é
       11 de Janeiro de 2012 é

MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM
DADA, na Casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO

4ª feira, 11 de Janeiro de 2012
A Santíssima Virgem está entre nós.
Diz a Santíssima Virgem que rezemos um Pai Nosso, que vai abençoar a nossa família, 
e a todas as famílias de Portugal. 
(Rezou-se o Pai Nosso).
Estas são as palavras da Santíssima Virgem:
 
“Meus filhos, uma vez mais estou aqui entre vós.
Venho trazer-vos a Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito 
Santo.
Não tenhais medo dos acontecimentos difíceis que a humanidade está 
atravessando e atravessará em breve.
Eu estou entre vós, e amo-vos. Amo a vossa família. Amo o vosso país, 
porque Deus mo entregou”.
 
Diz a Santíssima Virgem que levantemos os nossos rosários que os vai abençoar...
Diz a Santíssima Virgem que neste momento abençoa Portugal e a todos nós.
 
Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a Aparição.
Apanhado:
A Santíssima Virgem apareceu nesta parte aqui,  (indica o local).  Estava na vocação de Nossa 
Senhora de Fátima e a seus pés estava o mapa de Portugal. Havia uma Luz muito grande em todo 
o mapa, que partia do sítio onde está Fátima. Brilhava muitíssimo e expandia Luz a todo o país e 
ainda em volta, ao redor.
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A mensagem foi aquela que vós escutastes - O convite dEla a não terem medo nos momentos 
difíceis que a humanidade atravessa. Pois fala-se de crise, fala-se e fala-se, pois são momentos 
difíceis que tocam muita gente. A falta de trabalho, etc. e outras coisas mais que poderão vir…
A Virgem, desde há muito tempo, vem falando de mudanças difíceis que vão acontecer para a 
humanidade, para o bem do próprio homem, porque o homem esqueceu-se de que Deus existe. 
Como dizia eu em Fátima, para os que estavam comigo no primeiro sábado, e agora para os que 
estão aqui, digo que a maior crise que há no mundo é a falta de Deus nos corações. Sim ou não? 
Se falta Deus nos corações, pois aí está o caos que há actualmente.
Com Deus tudo podemos. Sem Deus não podemos nada. Assim diz o Pdr. Manuel. Verdade? 
"Com Deus tudo posso, sem Deus não posso nada". Então é lamentável que o mundo esteja tão 
afastado de Deus, e por isso se está a passar o que está a passar, e que a Virgem há muito tempo 
nos vinha anunciando.
Ela convida-nos a não ter medo e a ter confiança, pois se estamos com Ela, quem poderá contra 
nós. Assim dizem os santos: “Se Deus está connosco, quem poderá estar contra nós”?
No meio desta crise económica de que tanto se fala, há pessoas que têm empresas, e porque
têm Deus no seu coração, estão tranquilas.  Mas também conheço gente que não têm nada de 
tranquilas  porque  lhes  falta  Deus.  É  esta  a  maior  crise  do  mundo  que  se  vem  acelerando, 
acelerando há muito tempo.
Bom. Hoje a Santíssima Virgem convida-nos a essa confiança.
No momento em que pediu que rezássemos um Pai Nosso, que ia abençoar toda a nossa família, 
Ela estendeu as suas mãos para nós, e das suas mãos saíam raios até nós. Bom, foi essa a maneira 
como a vi.
Também no momento que levantámos os rosários que Ela nos ia abençoar, apareceu o Menino 
Jesus deste lado aqui (indica). Era um menino com a idade de cerca de 7 anos, e também Ele nos 
deu a Bênção. Foi muito bonito.
Foi esta a maneira como veio hoje.
 
2013 é

       9 de Janeiro de 2013 é
MENSAGEM DA SANTÍSSIMA VIRGEM

DADA, na Casa da Família Simões, no Morelinho, A JUAN ANTONIO
4ª feira, 9 de Janeiro de 2013

A Virgem Santíssima está entre nós.
Diz a Santíssima Virgem diz que em penitência e pela conversão de todos os pecadores, os 
que possam, beijem por três vezes a cruz do Terço.
Estas são as palavras da Santíssima Virgem:  

“Meus filhos, recebam a Minha Bênção Maternal, recebam a Bênção de Deus Pai, 
recebam a Bênção do Meu Filho Jesus, recebam a Bênção do Espírito Santo. 
Aqui estou. 
Vim para escutar as vossas súplicas. Vim para fazer crescer a vossa pequena 
Fé. Eu vim para curar as vossas enfermidades. Eu vim para que tenham Paz, e 
vivais em Paz e para que sejais homens e mulheres de Paz. 
Não tenhais medo em crer e manifestar a Fé”.

Diz a Santíssima Virgem que rezemos um Pai Nosso por todos os enfermos que estão 
presentes, que serão sarados. (Rezou-se um Pai Nosso).
Neste momento a Santíssima Virgem está a Abençoar-nos. 
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Neste momento a Virgem está a abençoar Portugal.
Diz a Santíssima Virgem que vai connosco aos nossos lares. Diz que fará maravilhas nos 
nossos lares.

Seguiu-se a descrição do Juan Antonio de tudo o que se passou durante a 
Aparição. 

Apanhado: 
A Santíssima Virgem apareceu nesta parte aqui (indica o sítio) estava na evocação da Medalha 
Milagrosa com as mãos abertas, vestido branco, manto azul, véu branco e cabelo assim aos lados, 
e a mensagem foi a que vós escutastes.  Vem trazer-nos a Paz, trazer-nos cura também para os 
doentes, e trazer-nos a Fé, a aumentar-nos a nossa pequena Fé. Foi assim que disse.  Pois eu creio, 
que se temos uma pequena fé, Ela, neste dia, a aumentou. Da maneira que Jesus disse, que se 
tivermos Fé, como um pequeno grão de mostarda,  moveríamos montanhas. Da maneira e de 
acordo como seja a nossa Fé, assim serão as coisas que sucederão. Assim diz S. Paulo na sua carta 
aos Romanos.
Esta foi a Sua Mensagem. 
No momento em que me dizia que ia Abençoar Portugal, desapareceu, e já não era Ela (a Virgem 
das Graças) mas Nossa Senhora de Fátima, e a Seus pés estava o mapa de Portugal. Estava um 
pouco escuro (o mapa). E de repente, quando deu a Bênção, apareceu em todo o mapa as palavras 
PAZ E MISERICÓRDIA.
Meditem, pois, sobre as palavras de Nossa Senhora que foram muito bonitas. 
Há que dizer que estamos no ano da Fé e Ela veio para aumentar a nossa fé. É então muito a 
propósito que Ela venha aumentar a nossa Fé, a nossa pequena Fé, como disse. 
Ainda, quando disse que ia connosco até os nossos lares, do Seu corpo saíram silhuetas que se 
estendiam para todos, de uma maneira muito harmoniosa. 
Antes de Abençoar-nos, veio até aqui (indica), olha para este lado (indica), sorriu, e disse: 
“Todos são Meus Filhos”.  

NOTA - 22 de Janeiro de 2013
Através de amigos, chegou-me um pedido de cura para um rapaz moribundo, que estava 
hospitalizado em Paris. Nas vésperas da Aparição foi mandado para sua casa, para que 
lá pudesse morrer. 
Pedi de imediato à minha irmã que colocasse um papelinho com o nome do doente 
(Vítor), aos pés da Imagem de Nossa Senhora, para que durante a Aparição fosse 
atendido o seu pedido de cura. 
Entretanto, já tive a notícia de que no dia 11 de Janeiro, o Vítor já se sentia muito bem, 
e que voltara ao hospital para ser visto pelos médicos, que ficaram espantados com a 
sua recuperação.
“Todos somos Teus Filhos. Obrigado”. sD

é
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