
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                            

A INTERVENÇÃO DO AMOR DE DEUS: 
 
Garabandal é essencialmente uma 
mensagem de esperança, apesar de haver 
muita maldade no mundo.  
 
Em justiça, Deus poderia punir a 
humanidade, ou permitir-nos colher os 
frutos do próprio mal. Em vez disso, Ele 
oferece-nos  uma oportunidade para  nos 
redimirmos. 
 
Ele enviou-nos a Sua Mãe, para nos dizer 
que através do sacrifício, da oração e da 
penitência é possível encontrar a verdadeira 
felicidade da vida, chegando a Jesus Cristo. 
 
Além disso, o Seu amor não parou de nos 
enviar  mensagens de esperança.  Apesar do  
nosso cepticismo, da dureza do nosso 
coração, Ele continua a enviar-nos sinais da 
Sua presença, à qual não podemos ficar 
indiferentes. 
 

AS PROFECIAS 
 

 
O  FUTURO AVISO: 
 
Conchita foi informada  por Nossa Senhora 
em Garabandal, a 1 de Janeiro de 1965, que 
Deus vai enviar ao mundo, um grande aviso 
sobrenatural. 
Este aviso divino será visto e vivenciado por 
cada pessoa no mundo e virá directamente 
de Deus. 
 
O objectivo do presente aviso é de chamar 
os bons para mais perto de Deus e para 
afastar o mundo do pecado.  
 
Conchita diz que vai ser experimentado por 
todos, independentemente se estamos no 
exterior ou no interior de nossas casas: “ Vai 
ser como a revelação dos nossos pecados e 
irá ser visto e sentido por crentes e não 
crentes  e a pessoas de qualquer religião.” 
 
Este aviso será “ muito temeroso, mil vezes 
pior que terramotos. Será como fogo, só que 
não vai queimar a nossa pele, mas vamos 
senti-lo tanto  corporalmente, como 
interiormente. O aviso será um 
acontecimento terrível, que irá ocorrer no 
céu.” 
 
Perguntaram-lhe se o aviso causaria morte, 
ela respondeu: “ Se a gente morrer a partir 
do aviso, não será devido a ele, mas sim 
pela impressão de choque emocional que o 
próprio aviso vai desencadear ao vermos e 
sentirmos o aviso.” 
  
Temos de ser cuidadosos  na compreensão 
deste facto. O temor de  Deus que é bom, é 
o temor que nos empurra para Ele e que 
conduz todos os pecadores a fugirem do 
caminho do pecado e do mal, com o 
objectivo de poderem  emendar as suas 
vidas.  
 
Este é o verdadeiro propósito do aviso e que 
Conchita faz questão em salientar: “ Oh, 
depois do aviso, tu irás amar muito o Nosso 
Deus.” 
 
 A nossa atitude em relação ao aviso deve 
ser de grande gratidão a Deus, pela Sua 
grande Misericórdia e Amor. 
A nossa maior preocupação neste momento  
deve ser o de aproximar-se de Deus, retirar 
o pecado das nossas vidas e em esforçamo-
nos por servi-Lo melhor. Se fizermos isso, 
vamos estar preparados para quando o 
aviso vier. 
 

 

AS PROFECIAS 
 

O FUTURO GRANDE MILAGRE: 
 
Um dos propósitos do  aviso  consiste em 
preparar-nos para o grande milagre. 
 
Ele vai permitir enviar-nos um grande sinal, 
desta vez um sinal positivo do Seu amor e 
de preocupação para com todos nós. 
No seu diário, Conchita diz as seguintes 
palavras: “ A Santíssima Virgem avisou-me 
sobre o grande milagre, dizendo que Deus, 
Nosso Senhor, irá realizar o milagre através 
da sua intercessão…A Virgem Maria disse-
me a data do milagre  e em que ia consistir. 
Eu terei de anunciar ao Mundo oito dias 
antes, que está para vir… Os doentes que 
estiverem presentes na altura do milagre 
serão curados e os pecadores convertidos… 
Ninguém presente terá dúvidas que o 
milagre vem de Deus.                      ” 
 
O CASTIGO CONDICIONAL: 
 

Tanto o aviso como o milagre são sinais 
enviados por Deus, com o objectivo de nos 
persuadir a deixar a vida do pecado.  Se não 
o fizermos depois do aviso e do grande 
milagre , um grande castigo cairá sobre 
todos nós .Conchita escreveu o seguinte a 
este respeito: “  Eu não posso revelar de que 
tipo de castigo se trata, a não ser que tratar-
se-á de uma intervenção directa de Deus, o 
que torna ainda mais terrível e temível que 
qualquer outra coisa que possamos 
imaginar….”. 

 

AS  MENSAGENS   DE GARABANDAL 

 

 

1º Mensagem ( 18 Outubro de 1961): 

 

“ Temos de fazer muitos sacrifícios, muita 

penitência, visitar o Santíssimo Sacramento , 

mas antes temos de ser muito bons e se não 

o fizermos, virá sobre nós um castigo . A 

taça está a encher-se e se não mudarmos 

virá sobre nós um castigo muito grande.” 

 

 

   AS APARIÇÕES E AS MENSAGENS DE NOSSA SENHORA DADAS EM GARABANDAL    

                                                     PARA TODO O MUNDO 

“Em virtude da minha mensagem de 18 de 

Outubro não ter sido cumprida nem dada a 

conhecer ao mundo, advirto-vos, pois, que 

esta é a última. De inicio, o cálice estava a 

encher, agora está a transbordar. Muitos 

cardeais, bispos e sacerdotes estão no 

caminho da perdição e com eles vão muitas 

almas. Dá-se cada vez MENOS 

IMPORTÂNCIA Á EUCARISTIA. Deveis afastar 

a ira de Deus sobre vós com os vossos 

esforços. Se Lhe pedirdes perdão com a 

sinceridade das vossas almas, Ele vos 

perdoará. Eu, Vossa Mãe, pela intercessão 

do anjo S. Miguel, quero-vos dizer que vos 

emendeis. Já estais nos últimos avisos. Amo-

vos muito e não quero a vossa condenação. 

Peçam-nos com sinceridade e nós vos 

daremos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai 

na Paixão de Jesus.” 

 



 

 

 

 

 

NOSSA SENHORA DO CARNOSSA SENHORA DO CARNOSSA SENHORA DO CARNOSSA SENHORA DO CARMO DE GARABANDALMO DE GARABANDALMO DE GARABANDALMO DE GARABANDAL 

 
 CARÍSSIMOS PEREGRINOS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA, 

Foi neste lugar, aldeia de São 

Sebastião de Garabandal, Espanha 
que Nossa Senhora apareceu pela 
primeira vez a quatro meninas, no dia 
2 de Julho de 1961. Convidamos a 
todos aqueles que visitam este local, 
a abrirem os corações, para que neles 
possa florescer a verdadeira 
felicidade da vida: encontrar Jesus, a 
luz no mundo, por intercessão de 
Maria. 

Estou ao vosso dispor em Portugal 
para qualquer esclarecimento sobre a 
história das aparições de Nossa 
Senhora do Carmo de Garabandal. 

Um abraço fraterno, 

Rui Costa 

Os sagrados eventos relacionados com as aparições de Nossa Senhora, ocorreram 

em Garabandal, numa humilde aldeia situada no norte de Espanha. 
 
A 18 de Junho, 1961, um anjo identificado mais tarde por Nossa Senhora, como sendo 
Arcanjo S. Miguel, apareceu a quatro meninas, para iniciar uma série de aparições e 
anunciar uma série de mensagens para o mundo. Estas aparições duraram quatro 
anos. 
 
As quatro meninas eram: Conchita González, Mari-Loli Mazon, Jacinta González e 
Mari-cruz. Nenhuma das meninas estão intimamente relacionadas. Nesta altura, três 
delas tinham 12 anos e apenas uma delas tinha onze anos. 
O anjo S. Miguel disse que ele tinha chegado para prepará-las para a visitação da 
Santíssima Virgem, no futuro Domingo, a 2 de Julho de 1961. 
As aparições de Nossa Senhora às quatro meninas, ocorreram mais de 2000 vezes, a 
qualquer hora do dia ou da noite, tendo este ciclo finalizado a 13 de Novembro de 
1965. 
O grande  número de aparições de Nossa Senhora, sublinham a enorme importância 
da informação que nos foi fornecida, através Dela,  pelo nosso Deus. 
  
AS MENSAGENS: 
  
A 4 de Julho de 1961, Nossa Senhora transmitiu às quatro meninas as primeiras 
mensagens e disse-lhes para as tornarem públicas a 18 de Outubro de 1961. A segunda 
mensagem foi dado mais tarde, mais  para o final das aparições. A 1 de Janeiro de 
1965, Nossa Senhora disse a Conchita que o Arcanjo S. Miguel apareceria a 18 de 
Junho desse ano e que lhe entregaria uma mensagem ao Mundo, em Seu nome. 
 

História de Garabandal… 

"Garabandal é a obra mais maravilhosa da 
humanidade, depois do nascimento de Jesus. É 
a segunda vida da Santíssima Virgem nesta 
terra. É importantíssimo dar a conhecer ao 
mundo estas mensagens." 

(Papa Paulo VI)  

                                     Contactos:                       Tlm: 93 502 3148                            e-mail: ruinovocosta@hotmail.com 

            VISITE A PÁGINA OFICIAL EM PORTUGUÊS:      www.mensagemdegarabandal.com 

Apostolado de Garabandal em língua portuguesa “Unidos em Cristo” 

Traduzido em Português 


