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Prefácio 

Maria:  Garabandal confirmado por dois Santos e uma 
Santa, na época ainda vivos, respectivamente São Padre Pio 
de Pietrelcina, São Paulo VI (Papa) e Santa Tereza de Calcu-
tá, também pelo Bispo de Leiria, Fátima, Portugal, Dom João 
Pereira Venâncio, mas ainda não reconhecida pela Santa 
Igreja, pois ainda está em estudo. Os acontecimentos que 
envolveram as aparições confirmam o ocorrido, sem falar no 
grande número de testemunhas.  As aparições da Mãe de 
Jesus Cristo são importantíssimas para a Santa Igreja, mas 
principalmente para nós leigos e cristãos. Mais uma vez, a 
mãe de Deus nos deixou advertências, concelhos e previ-
sões. Boa leitura! E curso! 

Os acontecimentos 

Foi uma pequena Aldeia, chamada de San Sebastian 
de Garabandal, na Espanha e regida pela Diocese de San-
tander. Sua popula-
ção em 1961, ano 
da primeira apari-
ção era de aproxi-
madamente trezen-
tas pessoas. Ainda, 
na época, era uma 
aldeia praticamente 
esquecida e de difí-
cil acesso, muito 
pobre e com econo-
mia voltada à pe-
quena agricultura e 
pecuária. Como  
toda comunidade 
pequena, as pesso-
as se conheciam e 
conviviam traba-
lhando em favor 
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espalhou e a pacata aldeia se transformou, o número de 
fiéis só aumentavam. 

Foi no dia 02/07/1961 a primeira aparição da Santa 
Mãe de Jesus, por volta das 18:00 h, que se identificou co-
mo Nossa Senhora do Carmo (Monte Carmelo). 

No próximo módulo darei continuação a estes aconte-
cimentos envolvendo a pequena Aldeia de Garabandal e o 
início da perseguição e ações para desacreditar nas pala-
vras das quatro videntes. Amém! Bom curso! 
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O segundo fato inexplicável era relacionado ao ato de 
ajoelhar diante da Mãe do Céu, na realidade, era uma que-
da de joelhos que causaria danos e dor em qualquer pes-
soa, as meninas nada sentiam. O fato é que a notícia se 
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das famílias e da comunidade, um destaque é que a popu-
lação da aldeia era e é dedicada à fé em Jesus Cristo e a 
Santa Igreja. A pequena igreja local era frequentada pela 
população e possuía um pároco. 

Para mais pesquisa: 

https://pt.peliculagarabandal.com/pt/Garabandal/a-
historia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%
A1n_de_Garabandal 

https://
www.apostoladodegarabandal.com/ 

Livro: Diário di Conchita di Gara-
bandal - Conchita Gonzalez. Tem na in-
ternet em PDF. 

Quanto as videntes, são todas nas-
cidas naquela aldeia espanhola e na 
época eram crianças e, como toda cri-
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ança da época, eram in-
gênuas e de vida pacata. 
Todas estudavam, portan-
to, não eram analfabetas. 

 

As Videntes 

As videntes eram cri-
anças na época e esta-
vam brincando quando o 
evento começou, falarei 
com mais detalhes sobre 
ele, eram elas: 

• Maria de la Con-
cepción González 
(conhecida como Conchita 
Gonzalez), nasceu em 
07/02/1949. 

• Mari Loli Mazon, nasceu em 01/05/2009, faleceu em 
20/04/2009. 

• Mari Cruz González, nasceu em 21/06/1950. 

• Jacinta Gonzáles, nasceu em 27/04/1949. 

Nenhuma delas se tornou religiosa, seguindo a vida 
leiga e formando família.  

 Reforçando, todas nasceram em Garabandal, Espa-
nha.  

 

Os Acontecimentos 

As quatro jovens, no dia 18 de junho de 1961, esta-
vam brincando, quando resolveram pegar uma maçãs para 
comer, aconteceu que eram na propriedade particular e 
foram sem a devida autorização dos proprietários. Colhe-
ram as frutas e saíram em direção ao morro. Neste local se 
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arrependeram do ato quando entram em transe e veem 
dois Anjos, segundo as crianças, um deles era São Miguel, 
Arcanjo, foram doze dias, de aparições dos anjos, para o 
preparo para a aparição de Nossa Senhora. Após este perío-
do, mais precisamente no dia primeiro de julho, o Arcanjo 
Miguel faz o anúncio da aparição da Mãe de Jesus. Como 
acontecia desde a segunda aparição dos Anjos, as meninas 
eram alertadas por três chamados, o primeiro alertando-as, 
o segundo confirmando e o terceiro para seguirem para o 
local da aparição.  Neste momento acontece o primeiro mis-
tério, elas corriam olhando para o alto, sem visualizarem 
onde pisavam, lembrando que o piso era extremamente ir-
regular e, o mais surpreendente, em uma velocidade muito 
mais alta e quando chegavam ao alto do morro respiravam 
normalmente, sem cansaço, enquanto muitos dos e das que 
as seguiam chegavam exaustos ou tinham que parar no 
meio do caminho em função do cansaço. 


