
Vivaldo Armelin Júnior 

2023 

www.familiajmj.com 

Paz 

AMOR 

Fé 

Vivaldo Armelin Júnior 

2023 

 

Direitos Autorais 

Todos os direitos reservados! É proibido imprimir, copiar, distribuir (mesmo a 

título de gratuidade), encartar, reproduzir (por qualquer meio mecânico, eletrônico, fil-

me, digital e vídeo), sem a devida autorização fornecida por escrito pelo proprietário do 

Portal FamiliaJMJ.com. Todas as imagens (desenhos, pinturas, ilustrações, fotografias, 

vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior que é o detentor dos direitos 

autorais.  



A Nossa Igreja - CURSO - São Paulo - Brasil ...2 

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 02 

Durante quatro anos ocorreram as mais de duas mil 
aparições da Mãe de Jesus Cristo e muitos passaram a via-
jar de longe, até de outros continentes vieram fieis a procu-
ra de um milagre, durante este período as meninas foram 
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do dia para a noite se trans-
formou e, até hoje, recebe 
muitos fiéis e peregrinos à 
procura de um milagre, cu-
ra, para pagar uma promes-
sa, fazer um pedido, orar, 
rezar etc. Porém, o maior 
milagre de Garabandal é o 
convite para a salvação, pa-
ra a vida eterna e o amor a 
Deus. A Virgem Maria é 
uma mensageira fiel ao seu 
esposo Celestial, Deus Pai, 
a seu Filho e Pai, Jesus 
Cristo, e aos dons do Espíri-
to Santo. Creiamos nas apa-
rições em Garabandal, Es-
panha.  

Amém! Bom curso! 
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nessa altura a pieda-
de Eucarística, a de-
voção Mariana, o 
sentido cristão do 
pecado, a frequente 
visita e uso do Sa-
cramento da Peni-
tencia, a liturgia, a 
fidelidade ao Papa 
como sucessor de 
Pedro?  Em Gara-
bandal, em 1961, a 
situação já era dife-
rente. Nós não vía-
mos os grandes peri-
gos que se avizinha-
vam, mas a Virgem 
Santíssima os via. E 
porque Ela é Mãe e 
Profeta, veio a essa 
pequena aldeia es-
panhola para explici-

tamente advertirmo-nos e chamarmo-nos de novo à ora-
ção, ao sacrifício, penitência e à conversão. Em outras pala-
vras, em Garabandal, Ela pôs em dia a sua Mensagem de 
Fátima, para a igreja de hoje.” 

 A Santa Igreja não é a culpada, mas sim os integran-
tes dela que não seguem as Leis e preferem rumar por um 
caminho não saudável para a salvação e a vida eterna ao 
lado da Santíssima Trindade. Por essa razão, não podemos 
condenar a Igreja, a Igreja é Santa, é o Corpo Místico de 
Jesus Cristo e é a Casa de Deus para receber visitas. Esses 
visitantes somos nós, leigos, leigas, religiosos e religiosas e, 
como visitantes, respeitar o Visitado. Garabandal é a aber-
tura desta porta, mas contém alertas importantes e signifi-
cativos para a vida humana, a fé e a salvação. 

São muitos os milagres registrados durante as apari-
ções e muitos outros após, eles ocorrem até os nossos dias.  
Uma pequena, pacata e desconhecida aldeia na Espanha, 
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duramente perseguidas, desacreditadas e a coisa piorou 
após a mensagem enviada por Nossa Senhora, quando foi 
revelado que religiosos estavam desencaminhando fiéis. 

É interessante que Pe. Pio de Pietrelcina (hoje Santo), 
além de confirmar as aparições de Garabandal, conheceu 
Conchita e pode ver o milagre prometido de Garabandal. 
Ah! É preciso destacar que o Padre Pio esteve por Bilocação 
em Garabandal. 

O Santo Papa Paulo VI, após receber no Vaticano Con-
chita González, confirmou a veracidade dos fatos e desta-
cou veemência sua importância. Não foi só ele, São João 
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Paulo II também se posicionou favoravelmente às apari-
ções de Garabandal. Outra Santa de nossos tempos, em 
carta ao arcebispo de Santander, a então Madre Teresa de 
Calcutá, hoje Santa, afirmou e confirmou-as, dizendo: — 
“Desde o princípio 
senti que que os 
acontecimentos eram 
autênticos...”, referin-
do-se a Garabandal. 

É preciso, neces-
sário e importantíssi-
mo destacar que as 
Aparições de Gara-
bandal estão associa-
das às de Fátima em 
suas orientações, pre-
visões e pedidos, pois 
elas confirmam a an-
terior e, mais ainda, 
as atualizam e desta-
ca uma denúncia que 
não é contra a Igreja, 
mas sim em relação a 
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alguns religiosos, sacerdotes, bispos e até cardeais de não 
respeitarem as Leis de Deus e o, pior, é que estes estão de-
sencaminhando almas. Essa confirmação veio de um bispo, 
D. João Pereira Venâncio, em 1983. Nesta entrevista o Bis-
po destacou ao responder a pergunta do Pe. Combe: 

— “P. Combe: Estou todo confundido pelo seu gesto, 
Senhor Bispo, mas muito agradecido pelas suas palavras, 
não por mim mas pela mensagem de Garabandal. 

D. Venâncio: Esta mensagem dada pela Santíssima 
Virgem em Garabandal é a mesma que Ela deu em Fátima, 
mas actualizada para os nossos tempos. 

P. Combe: Também sempre pensei o mesmo, Excelên-
cia, mas Vossa Excelência enfatiza a palavra "actualizado". 
Quer fazer o favor de me explicar? 

D. Venâncio: É 
muito simples. Em 
1917, em Fátima, a 
Virgem Maria não nos 
advertiu sobre a crise 
que sofre hoje a Igre-
ja, e que tanto nos 
dói; crise de doutrina, 
de catecismo, de mo-
ral, de liturgia, de dis-
ciplina, de sacerdócio, 
de vida religiosa, etc., 
e como resultado a 
grande confusão dos 
fiéis. Porquê? Porque 
não havia razão na-
quela altura para ad-
vertimo-nos sobre 
esses perigos em 
1917. Nessa altura a 
situação era normal e 
algumas coisas ainda 
eram perfeitas. Re-
corda-se como era 


