Igreja Una, Santa,
Católica, Apostólica e Palmariana
Onde está a Igreja Católica de sempre?
Breve história
No dia 30 de março do ano 1968, a Santíssima Virgem do Carmo aparece pela primeira vez à
quatro meninas do povoado de El Palmar de Troya, Utrera, Sevilha, Espanha, sobre um Lentisco.

Do Lentisco da primeira aparição, não ficou nada, pois os devotos cortaram seus ramos como
valiosas relíquias. No lugar exato colocaram uma pequena cruz de madeira e ao redor dela faziam
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as orações e os videntes recebiam as visitas celestiais. Desta maneira se conservou o lugar escolhido
pela Santíssima Virgem de sua primeira aparição. Depois, foram colocadas a Sagrada Face de
Jesus e a imagem de Nossa Mãe do Palmar.
Após as quatro primeiras meninas, foram surgindo outros videntes que tiveram extraordinários
êxtases e receberam importantes mensagens celestiais.

Este Sagrado Lugar, que seria no futuro a Sede da Santa Igreja Palmariana, havia sido preparado
pela Santíssima Virgem Maria há mais de um século com Suas numerosas aparições em diversos
lugares como « La Salette» em 1846, «Lourdes» em 1858, «Fátima» em 1917, «Garabandal» em
1961 e muitos outros lugares.
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O Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar de Troya foi onde pouco a pouco se anunciava a
situação preocupante da Igreja Católica, os acontecimentos futuros sobre a mesma, os castigos e
catástrofes à humanidade que só se poderiam amainar por meio da oração, penitência e erradicando
o progressismo introduzido na Igreja que tanto mal fazia como: dar a Santa Comunhão na mão,
recebendo de pé em lugar de ajoelhado, ter tirado tanto sacerdotes como freiras seus sagrados
hábitos.
A destruição da Igreja por meio da adulteração da doutrina tradicional, as mudanças na litúrgia, a
supressão do Santo Sacrifício da Missa, a destituição da Santíssima Virgem Maria e de inumeráveis
Santos dos Templos conduziram à ruína espiritual de um ingente número de membros da Igreja.
A Santíssima Virgem, como Mãe da Igreja se fez presente depois de tantos avisos neste pequeno
povoado, onde como Divina Pastora e Doutora se dispôs a renovar finalmente a Igreja, já que a
igreja romana estava a caminho da apostasia. Desde então, inumeráveis foram as aparições tanto
da Santíssima Virgem como de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai Eterno e de grande quantidade
de Santos que foram preparando pouco a pouco os acontecimentos vindouros sobre a Santa Mãe
Igreja.
As contínuas mensagens recebidas pelos numerosos videntes, milagres públicos, curas e outros
fenômenos místicos fizeram que El Palmar atraísse cada vez mais peregrinos, não só da Espanha,
mas de todas as partes do mundo em busca da tradição e da verdade já que não as encontravam
nas igrejas romanas.
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O principal vidente eleito por Deus para fazer público as mensagens
transcendentais que se dariam em El Palmar, foi um jovem sevilhano,
nascido no dia 23 de abril de 1946 e que seria o futuro primeiro grande
Papa da Santa Mãe Igreja com Sede neste Sagrado Lugar: Gregório
XVII. Clemente Dominguez y Gómez, como principal vidente de El
Palmar, não foi só o importante receptor de mensagens, se não que a
Santíssima Virgem Maria acompanhava seu clamor agraciando-lhe com
inumeráveis fenômenos místicos e dando portentosos sinais que
evidenciavam a veracidade das aparições: maravilhosos êxtases,
conversões, curas milagrosas, estigmas, comunhões místicas, etc. Os
estigmas recebidos foram um sinal claríssimo para os que queriam
humildemente reconhecer a verdade. Clemente Dominguez cumpriria

desde esse momento uma das missões mais difíceis que uma pessoa pode ter, embora com a
ajuda e a fortaleza de Deus e sua Santíssima Mãe, resistiu e combateu com firmeza e coragem em
defesa da Verdade.
Numerosíssimas foram as viagens de Clemente pregando sobre El Palmar, convidando ao mundo
para conhecer o lugar de salvação frente à decadência, a confusão e as trevas reinantes na Igreja
Romana. Apesar dos ataques, críticas e calúnias recebidas, foi fiel à missão encomendada e se
empenhou com valor e energia no duro compromisso de dar a conhecer as palavras do Céu.
A contínua oração unida à penitência constante que o Senhor e a Santíssima Virgem pediam
neste Sagrado Lugar, e que seus devotos praticavam com zelo, não tardaram em dar seus frutos.
Poucos anos depois daquela primeira aparição, a base espiritual se organizou na Ordem Religiosa
mais importante dos Últimos Tempos. As Ordenações e Consagrações dos membros da nova
hierarquia eclesiástica em suas distintas ramas fizeram que o Colégio Episcopal e Apostólico
começasse a ter um copioso número que manteria neste lugar a Santa Tradição Católica. No lugar
escolhido para preservar nele a pureza e vitalidade do catolicismo e converter-se assim na Sede do
futuro Papado, os Palmarianos não só se preparavam espiritualmente, se não também foi necessário
que começassem a construção de forma física um Templo a Deus onde renderiam o verdadeiro
culto que cada vez era mais decadente em outros lugares do mundo.

Assim pois, no mesmo Sagrado Lugar onde a Santíssima Virgem Maria se fez visível naquela
primeira aparição, e ao seu pedido maternal, se construiu o que é hoje a Basílica Catedralícia de
Nossa Mãe do Palmar Coroada. Grandes foram os esforços que os primeiros Palmarianos fizeram
para que este sonho se realizasse e a fé e a oração confiadas encontraram apoio na Divina
Providência.
Após a morte do Papa São Paulo VI no ano 1978, o vidente Clemente, já
Bispo foi eleito e coroado Papa pelo Senhor em uma grandiosa aparição em
Santa Fé de Bogotá, Colômbia.
Este Glorioso Papa Gregório XVII
celebrou dois Santos e Magnos Concílios
Dogmáticos, que trouxeram à Luz
verdadeiras joias do Sacrossanto Tesouro
da Divina Revelação, tais são os numerosos
tratados de doutrina e moral.

O Papa verdadeiro atualmente é o que reside em El Palmar de Troya,
reinando com o nome de Pedro III. É o autêntico Papa, o Vigário de
Cristo na terra. Quem não está com ele, não está com Cristo. Somente os
Sacerdotes da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica e Palmariana, têm
os poderes de administrar validamente os Santos Sacramentos e celebrar
o Santo Sacrifício da Missa.

Atualmente, numerosos fiéis de muitas nações vêm em fervorosas peregrinações a este Sagrado
Lugar, dando o devido culto a Deus e a sua Santíssima Mãe e reparando os pecados da humanidade.
Os cultos de piedosa magnificência e as procissões de grande espiritualidade mantêm viva e
ardente a fé, à espera do triunfo da Santa Igreja Palmariana.
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