As declarações da Irmã Lúcia
ao Núncio Papal
(1982-1983)
Em 21 de Março de 1982, antes de o Papa João Paulo II fazer a sua Consagração do
mundo de 13 de Maio de 1982, o Santo Padre enviou o Arcebispo Sante Portalupi, Núncio
Papal em Portugal, para falar com a Irmã Lúcia no seu convento de Carmelitas. O Núncio foi
acompanhado por D. Alberto Cosme do Amaral, Bispo de Leiria (a diocese em que Fátima se
situa) e pelo Dr. Francisco de Lacerda.
O Arcebispo Portalupi perguntou à Irmã Lúcia em particular sobre a Consagração da
Rússia. A Irmã Lúcia explicou que o Papa devia escolher uma data em que Sua Santidade e
todos os Bispos do mundo fizessem, cada um deles na sua catedral e ao mesmo tempo que o
Papa, uma cerimónia pública e solene de Reparação e Consagração da Rússia aos
Sacratíssimos Corações de Jesus e Maria.
Em 19 de Março de 1983, realizou-se um segundo encontro entre a Irmã Lúcia e o
Arcebispo Portalupi. A Irmã Lúcia preparou um texto para essa ocasião, e que foi lido
oficialmente. Disse a Irmã Lúcia que a Consagração pedida por Nossa Senhora de Fátima não
tinha sido feita no dia 13 de Maio anterior, porque:
1. A Rússia não foi claramrente o objecto da consagração, e
2. Os Bispos não tinham participado numa cerimónia pública e solene, cada um na sua
própria catedral.
O texto preparado da Irmã Lúcia conclui com as seguintes palavras: "A Consagração da
Rússia não foi feita como Nossa Senhora pediu. Não pude fazer (antes) esta declaração
porque não tinha autorização da Santa Sé."1 A Irmã Lúcia não está autorizada a falar
livremente sem ter licença do Santo Padre ou do Cardeal Ratzinger. As entrevistas entre a
Irmã Lúcia e o Núncio Papal foram sancionadas pelo Papa e, portanto, são oficiais. Provam,
independentemente de quaisquer tentativas posteriores para as distorcer, reinterpretar ou
atribuir palavras inventadas à Irmã Lúcia, que há uma maneira precisa para se realizar a
Consagração da Rússia, e que esta Consagração ainda não foi feita.

Artigos relacionados:
•
•

As declarações recentes autorizadas da Irmã Lúcia (em inglês)
Fátima, 13 de Maio de 1982: O que aconteceu realmente? A Rússia foi consagrada ao
Imaculado Coração de Maria? (em inglês)

Notas:
1. Estes dados foram relatados num artigo do Padre Pierre Caillon, do Centre Saint-Jean, 61500 Sées
(Orne), France, que foi publicado no jornal mensal francês Fidelité Catholique, (B.P. 217-56402,
Auray Cedex, France). Um extrato deste artigo, transcrevendo os dados acima indicados na sua
totalidade, foi publicado no número de Outubro-Dezembro de 1983 (Nº 13-14) de The Fatima
Crusader. O artigo completo foi reimpresso no número de Setembro-Outubro de 1984 (Nº 16) de
The Fatima Crusader. Veja-se, em baixo, os Artigos relacionados para consultar estes dois artigos
de The Fatima Crusader. Os factos que constam destes artigos nunca foram contestados.
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