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APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA EM GUADALUPE México -1531.
Nossa Senhora de Guadalupe, popularmente
chamada de Virgem de Guadalupe, é a padroeira
do México e "Imperatriz da América", venerada
pela Igreja Católica.
A Virgem de Guadalupe é representada por um
ícone da Virgem Maria, conforme a figura aparecida no
manto do índio da tribo Nahua, Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, em Tepeyac, noroeste da Cidade do
México, em 9 de Dezembro de 1531.

“Juanito, Juan Dieguito.

Ele com coragem foi onde o estavam
chamando, não teve o mínimo de medo, pelo contrário,
encorajou-se e subiu a montanha para ver. Quando
alcançou o topo, viu uma Senhora, que estava parada e
disse-lhe para se aproximar.
Em Sua presença, ele maravilhou-se pela Sua grandeza
sobre humana. Seu vestido era radiante como o sol, o
penhasco onde estavam Seus pés, penetrado com o brilho,
assemelhava-se a uma pulseira de pedras preciosas e a
terra cintilava como o arco-íris

”Juanito, o mais humilde dos meus filhos, onde estás
indo?“
Ele respondeu:

“Minha Senhora e Menina, eu tenho que chegar à Sua
igreja no México, Tlatilolco
Tlatilolco,, para seguir as coisas divinas,
que nos dão e ensinam nossos sacerdotes, delegados de
Nosso Senhor”.

Ela então lhe disse:
”Sabe e entende, tu é o mais
humilde dos meus filhos.
Eu sou a Sempre Virgem Maria,
Mãe do Deus Vivo por quem nós
vivemos, do Criador de todas as
coisas, Senhor do céu e da terra.

Eu desejo que um templo seja construído aqui, rapidamente; então, Eu poderei
mostrar todo o meu amor, compaixão, socorro e proteção, porque Eu sou vossa
piedosa Mãe e de todos os habitantes desta terra e de todos os outros que me amam,
invocam e confiam em mim. ...
E para realizar o que a minha clemência pretende, vá ao palácio do Bispo do México e
lhe diga que Eu manifesto o meu grande desejo, que aqui neste lugar seja construído
um templo para mim.
Tu dirás exatamente tudo que viste, admiraste e ouviste.
Tem a certeza que ficarei muito agradecida e te recompensarei. Porque Eu te farei
muito feliz e digno da minha recompensa, por causa do esforço e fadiga que terás para
cumprir o que Eu te ordeno e confio. Observa, tu ouviste minha ordem, meu humilde
filho, vai e coloca todo teu esforço.“
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Talvez o que mais intriga os cientistas sobre o manto de Nossa
Senhora de Guadalupe são os olhos dela. Com efeito, desde que
em 1929 o fotógrafo Alfonso Marcué Gonzalez descobriu uma
figura minúscula no olho direito, não cessam de aparecer as
surpresas. Nessa superfície de apenas 8 milímetros de diâmetro
aparecem nada menos de 13 figuras! O cientista José Aste Tonsmann, especialista
da IBM no processamento digital de imagens, dá três motivos pelos quais essas
imagens não podem ser obra humana:
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1º - porque elas não são visíveis para o olho humano,
salvo a figura maior, de um espanhol. Ninguém poderia
pintar silhuetas tão pequenas;
2º. - Não se consegue averiguar quais materiais foram
utilizados para formar as figuras. Toda a imagem da Virgem
não está pintada, e ninguém sabe como foi estampada no
manto de Juan Diego;
3º - As 13 figuras se repetem nos dois olhos. E o tamanho
de cada uma delas depende da distância do personagem em
relação ao olho esquerdo ou direito da Virgem

Esse engenheiro ficou seriamente comovido
ao descobrir que, assim como os olhos da Virgem
refletem as pessoas diante dela, os olhos de uma
das figuras refletidas, a do bispo Zumárraga,
refletem por sua vez a figura do índio Juan Diego
abrindo sua tilma e mostrando a imagem da
Virgem. Qual o tamanho desta imagem? Um
quarto de mícron, ou seja, um milímetro dividido
em quatro milhões de vezes. Quem poderia
pintar uma figura de tamanho tão microscópico?
Mais ainda, no século XVI..

Dr. José Aste Tönsmann, especialista em engenharia de sistemas ambientais pela Universidade
de Cornell (EUA), trabalhava no Centro Científico da IBM da Capital do México
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Estão gravadas no manto as estrelas mais brilhantes das principais constelações visíveis desde o Vale de Anáhuac naquela madrugada
de 9 de Dezembro de 1531. As estrelas estão agrupadas de forma impressionante, retratando com exatidão as constelações que
testemunham a maravilha do acontecimento.

APARIÇÃO DA VIRGEM EM LOURDES
As aparições de Nossa Senhora de Lourdes começaram
no dia 11 de fevereiro de 1858, quando Bernadette
Soubirous, camponesa com 14 anos, foi questionada por
sua mãe, pois afirmava ter visto uma "dama" na gruta de
Massabielle, cerca de uma milha da cidade, enquanto ela
estava recolhendo lenha com a irmã e uma amiga. A
"dama" também apareceu em outras ocasiões para
Bernadette até os dezessete anos.
LOURDES (FRANÇA) 1858
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No

dia

24

de

Fevereiro,

a

aparição

pediu oração e penitência pela conversão dos pecadores. No
dia seguinte, a aparição convidou Bernadette a cavar o chão e
beber a água da nascente que encontrou lá. Como a notícia se
espalhou, essa água, foi administrada em pacientes de todos
os tipos, e muitas curas milagrosas foram noticiadas. Sete
dessas curas foram confirmados como desprovidas de
qualquer explicação médica pelo professor Verges, em 1860.

LOURDES (FRANÇA) 1858

APARIÇÃO DA VIRGEM EM LOURDES
O governo vedou a Gruta e emitiu sanções mais duras
para alguém que tentasse chegar perto da área fora dos
limites. No processo, as aparições de Lourdes tornaram-se
uma questão nacional na França, resultando na intervenção
do imperador Napoleão III, com uma ordem para reabrir a
gruta em 4 de Outubro de 1858.
A Igreja decidiu ficar completamente longe da polêmica.
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A Igreja, diante de perguntas de nível nacional, decidiu
instituir uma comissão de inquérito, em 17 de Novembro
de 1858. Em 18 de Janeiro de 1860, o bispo local declarou
que: "A Virgem Maria apareceu de fato a Bernadette
Soubirous". Estes eventos estabeleceram o culto mariano
de Lourdes, que, juntamente com Fátima, é um dos
santuários marianos mais freqüentados no mundo, ao qual
viajam anualmente entre 4 e 6 milhões de peregrinos.
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Bernadette, conhecendo as localidades bem, conseguiu
visitar a gruta à noite, mesmo quando vedada pelo governo.
Lá, em 25 de março, a aparição lhe disse:

"Eu sou a Imaculada Conceição"
("que soy era Immaculada concepciou").

LOURDES (FRANÇA) 1858

Foto original da gruta de Massabielle

Gruta De Massabielle

Entre os dias 11 de fevereiro e 16 de julho de 1858
houve 18 aparições. Estas se caracterizaram pela
sobriedade das palavras da Virgem, e pela aparição de
uma fonte de água que brotou inesperadamente junto
ao lugar das aparições e que deste então é um lugar de
referência de inúmeros milagres constatados por
homens de ciência.

APARIÇÃO DA VIRGEM EM FÁTIMA
Nossa Senhora de Fátima (ou formalmente Nossa
FÁTIMA (PORTUGAL)
1946

Senhora do Rosário de Fátima) é uma das invocações
marianas atribuídas à Virgem Maria e que surgiu com
base nos relatos das aparições reportadas por três
pastorinhos no lugar da Cova da Iria, na freguesia
de Fátima, em Portugal.
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De acordo com os testemunhos das três crianças
FÁTIMA (PORTUGAL)
1946

videntes de Nossa Senhora, a primeira aparição da
Virgem Maria terá ocorrido no dia 13 de maio de 1917 e
o fenômeno repetiu-se durante seis meses seguidos,
sempre no dia 13 (excetuando-se o mês de Agosto, em
que ocorreu a dia 19), até 13 de outubro de 1917.

Lúcia, Francisco e Jacinta

Cova da Iria

FÁTIMA, 13 DE OUTUBRO 1946 - O Milagre do Sol *

13 de setembro, já eram 15 ou 20 mil as pessoas
presentes no local das aparições. A Virgem assim
falou:
- Continuem a rezar o Terço, para alcançarem o
fim da guerra. Em outubro virá também Nosso
Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo,
São José com o Menino Jesus, para abençoarem o
mundo. Deus está contente com os vossos
sacrifícios, mas não quer que durmais com a
corda.
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Foto do dia do milagre - 6ª aparição
Com estes fenômenos extrassensoriais, presenciados
pela multidão, ninguém mais duvidou daquelas crianças
e convenceram-se de que elas estavam realmente vendo
um ser de outra dimensão. Por este motivo, as
informações de cunho espiritual deveriam ser
consideradas.

Chovia forte e fazia frio em
Portugal quando da última
aparição de Fátima. Por isso
todos
estavam
com
seus
guarda-chuvas e sombrinhas.
A pedido de uma das crianças,
todos fecharam seus protetores
de chuva e, em consequência,
ficaram ensopados.
Contudo, após a ocorrência do
fenômeno no céu, a chuva
cessou e, para surpresa de
todos, suas roupas ficaram
completamente secas.
FÁTIMA (PORTUGAL) 1946
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A primeira e a segunda parte do « segredo », dizem respeito
antes de mais à pavorosa visão do inferno, à devoção ao
Imaculado Coração de Maria, à segunda guerra mundial, e
depois ao prenúncio dos danos imensos que a Rússia, com a
sua defecção da fé cristã e adesão ao totalitarismo comunista,
haveria de causar à humanidade.
« A terceira parte do segredo refere-se às palavras de Nossa
Senhora: “Se não, [a Rússia] espalhará os seus erros pelo
mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons
serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias
nações serão aniquiladas” (13-VII-1917).

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_po.html
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Lúcia

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_po.html

Aparições Nossa Senhora da Medalha Milagrosa

De Seus dedos saem raios de luz. Estes raios
representam as graças que a Santíssima Virgem
concede aos que se devotam a Ela.
A data de 1830 marca o ano das aparições de
Nossa Senhora nas quais Ela revelou a Medalha a
Santa Catarina Labouré.
Em volta da Medalha lê-se a frase: “Ó Maria
concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a Vós”. Nossa Senhora mandou
colocar na Medalha esta curta oração para que ela
fosse repetida com frequência.

O grande “M” tendo sobre si uma cruz, é a inicial do
nome de Maria.
A cruz é a Cruz de Jesus. Aos pés da Cruz encontra-se
Maria que sofre e nos anima em união completa com
Jesus.
Em volta da Medalha estão desenhadas doze estrelas:
é a coroa da Santíssima Virgem.
Lado a lado, estão o Coração de Jesus e o Coração de
Maria. Duas pequenas chamas indicam que eles
queimam de amor por nós.
À esquerda, o Coração de Jesus está envolto por uma
coroa de espinhos e tem uma chaga aberta que sangra.
À direita, o Coração de Maria está atravessado por
uma espada que representa toda a dor que Ela sentiu
durante a Paixão de Seu Filho por nós.

Aparições de Nossa Senhora em Medjugorje
Bósnia Hezergovina

Há já bastante tempo, em Medjugorje (Citluk
Citluk,, BosniaBosnia-Herzegovina)
Herzegovina) seis testemunhas
dignas de confiança testificam com firmeza, sob juramento, que desde o dia 24 de junho
de 1981, a Santíssima Virgem Maria, ou Nossa Senhora (Gospa
(Gospa)) como é afetuosamente
chamada aqui, aparece para eles todos os dias até hoje.

ivanka Ivankovic, Nossa Senhora pede a ela que
reze especialmente pelos doentes.

Os seis videntes

Mirjana Dragicevic, Nossa Senhora disse a Mirjana
que ela é a pessoa para divulgar alguns dos dez
segredos através de um padre. Ela escolheu o
padre Pero Ljubicic, OFM, para executar esta tarefa
quando chegar a hora.
Marija Pavlovic, Nossa Senhora pediu a ela para
que reze em especial pelas almas no Purgatório e
para freiras religiosas.
Jakov Colo Nossa senhora pediu para que rezasse
em especial pelos doentes.
Vicka Ivankovic, Nossa senhora pediu que ela
rezasse em especial pelas famílias.
Ivan Dragicevic, Nossa Senhora pediu para que ele
rezasse em especial pelos padres e pelos jovens.

