A Irmã Lúcia foi receber a sua recompensa eterna:

Agora é CONSIGO
pelo Padre Nicholas Gruner, S.T.L., S.T.D. (Cand.)

Em 13 de Outubro de 1917 deu-se um milagre sem precedentes:
Durante quatro minutos, o sol do meio-dia girou enquanto brilhava
com várias cores, uma atrás da outra. Quem estava em Fátima naquele dia
com uma camisa branca viu-a parecer vermelha, verde e azul, enquanto o
sol girava. Parou e reecomeçou por mais quatro minutos, desta vez
irradiando cores ainda mais belas. E então parou.
Mas recomeçou. Desta vez deixou a sua posição habitual e começou
aos ziguezagues no céu. "Dançou" cerca de quatro minutos, e de repente
pareceu que ia cair sobre a terra. Parecia que era o fim do mundo. Muita
gente caiu de joelhos a implorar a misericórdia de Deus. E então o sol
voltou à sua posição original no céu.
Além disto, ocorreu outro milagre. As 70.000 pessoas, cuja roupa tinha ficado
ensopada com a chuva torrencial e suja por estarem de pé e de joelhos na lama, que
chegava aos tornozelos, ficaram de repente secas e limpas. Os cientistas dizem que seria
preciso a potência de uma bomba atómica para secar as pessoas e o terreno num
instante. Mas ninguém foi afectado por esta libertação súbita de energia.
Este milagre foi testemunhado por 70.000 pessoas, tanto Católicos como
descrentes, e até foi noticiado na imprensa secular e anti-católica.
Deus realizou o grande Milagre do Sol para certificar perante o mundo a veracidade
da Mensagem que a Mãe Santíssima tinha dado em Fátima a três pastorinhos
portugueses. A Santíssima Virgem Maria apareceu todos os meses a estas crianças, em
seis meses consecutivos, e confiou-lhes os meios de salvação de muitas almas e de
trazer a paz a todo o mundo.

I: Devemos acreditar
Porque é que somos obrigados a acreditar na Mensagem que Nossa Senhora deu em
Fátima? Então Fátima não era só uma "revelação privada"? Antes de tratar deste
assunto, recordemos que os Católicos só são obrigados a fazer e a acreditar em certas
coisas, para se manterem em união com Jesus Cristo e com a Igreja e em estado de
graça. Todos os Católicos devem, antes de mais, aceitar tudo o que está contido no
Depósito da Fé, como explica a profissão de fé católica conhecida como o Credo de
Santo Atanásio:
"Quem quiser ser salvo, deve, acima de tudo, manter a Fé Católica;
porque, a não ser que mantenha esta Fé íntegra e inviolada, certamente
perecerá para toda a eternidade."
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O que significa manter a Fé Católica "íntegra e inviolada"? O que é que pertence à
Fé? S. Tomás de Aquino diz-nos que a Fé é tudo o que Deus revelou: isto é, tudo o que
Deus revelou nas Sagradas Escrituras e na Tradição católica. Esta é a Fé Católica, e para
nos salvarmos temos obrigação de crer nela.

Devemos acreditar em Fátima?
Há duas posições teológicas que mantém que devemos acreditar na Mensagem que
Nossa Senhora deu em Fátima.
A primeira posição argumenta que Fátima está contida nas Sagradas Escrituras por
via da profecia; seguir-se-ia, portanto, que faz parte do Depósito da Fé e que somos
obrigados a acreditar nela. No clima adctual de cepticismo e descrença, esta posição
talvez pareça extremista para alguns, mas consideremos esta possibilidade por um
momento: No Apocalipse, Capítulo 12, encontramos a profecia da "Mulher vestida de
sol", que entra em luta contra o dragão.
Esta "Mulher" é claramente a Santíssima Virgem, e poderia muito bem ser Nossa
Senhora de Fátima.
Não estou a dizer que é uma certeza absoluta que a Mulher em Apocalipse 12:1 é
Nossa Senhora de Fátima, mas ninguém pode dizer com a mesma certeza que não é.
Na verdade, dois Papas subentenderam que é, de facto, Nossa Senhora de Fátima
que está aqui profetizada: Paulo VI, na sua encíclica Signum magnum, e João Paulo II,
no seu sermão em Fátima em 13 de Maio de 2000. Embora o Papa Paulo VI não
dissesse inequivocamente que a Mulher de Apocalipse 12 é Nossa Senhora de Fátima,
ele, todavia, sugeriu-o muito claramente. O Papa João Paulo II deu também a mesma
indicação, com ainda mais ênfase, quando visitou Fátima no ano 2000 para beatificar os
dois videntes falecidos, Jacinta e Francisco Marto, que morreram não muito tempo
depois de 1917.
Mais uma vez, não estou a dizer que esta posição é definitiva; o Papa teria que fazer
um pronunciamento solene, para ser aceite por toda a Igreja, para que esta posição
obrigasse a todos os Católicos. Todavia, não podemos pôr esta posição totalmente de
parte ou tratá-la com indiferença, porque não há um argumento válido contra ela.

De uma maneira ou doutra,
temos que acreditar em Fátima
A outra posição teológica argumenta que devemos acreditar na Mensagem de
Fátima, baseando-se no facto de que Fátima é uma revelação pública e profética. Isto
opõe-se directamente ao argumento segundo o qual "Fátima é uma revelação privada",
que diz que não estamos obrigados a acreditar na Mensagem, porque as revelações
privadas, que, por definição, não são verificáveis, não obrigam a ninguém, com a
excepção da pessoa a quem é dada a mensagem.
Fátima, porém, é verificável, e não tem uma Mensagem só para uma pessoa. É uma
Mensagem pública, dada a toda a Igreja e verificada através de um milagre público e de
profecias públicas. E a Mensagem diz que as consequências de ignorar os pedidos que
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Nossa Senhora fez em Fátima serão desastrosas para todos. Fátima é uma revelação
pública e profética e, como tal, tendo sido examinada pela Igreja e considerada digna de
crédito, a Lei Natural e as Sagradas Escrituras dizem-nos o que devemos fazer. S. Paulo
escreveu em 1 Tessalonicenses 5:19-21: "Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as
profecias. Mas experimentai todas as coisas, e aceitai o que é bom."
A Mensagem de Fátima é uma revelação pública; é uma profecia. A Igreja
experimentou-a e viu que era boa, e portanto, temos a obrigação de a aceitar. Ignorar a
Mensagem seria desprezar a profecia, e fazer isto tem certamente as suas
consequências: na sua famosa entrevista com o Padre Fuentes (ver o artigo em inglês
"Autêntica entrevista profética com a Irmã Lúcia de Fátima" neste número), a Irmã
Lúcia explicou que recusar a verdade conhecida é um pecado contra o Espírito Santo. A
Mensagem de Fátima, autenticada pelo Milagre do Sol, inúmeras curas e conversões, e a
realização de profecias, foi experimentada e considerada verdadeira. Sabendo isto, se
continuarmos a não acreditar estamos a por em grave risco não só as nossas almas como
as de muitos outros.

II: Devemos obedecer a
Nossa Senhora de Fátima
Depois de aceitarmos e compreendermos a Mensagem de Nossa Senhora de Fátima,
devemos traduzir o nosso conhecimento em acção, e em primeiro lugar na nossa vida.
Em Fátima, a Santíssima Virgem Maria fez-nos uns pedidos muito simples. Pediu-nos
várias vezes que rezássemos ao menos o Terço do Rosário todos os dias. Pediu-nos que
emendássemos as nossas vidas e deixássemos de ofender a Deus, "Que já está muito
ofendido." Pediu-nos que rezássemos e fizéssemos sacrifícios, especialmente pelos
pobres pecadores e pelo Santo Padre.
Em 13 de Outubro de 1917, enquanto a multidão estava a contemplar o Milagre do
Sol, os três pastorinhos tiveram várias visões; numa das quais Nossa Senhora do Carmo,
tendo na mão o escapulário, indicava que queria que todos o usássemos. Em Fátima,
ficámos a conhecer o desejo que Deus tem de que nós pratiquemos e difundamos a
devoção ao Imaculado Coração de Maria. Aprendemos também a necessidade de
conhecermos a nossa Fé e a mantermos íntegra e inviolada.
Deus sabe que no tempo em que estamos a viver é difícil vivermos como autênticos
Católicos e manter a nossa Fé no meio de tantos erros. Para que nos pudéssemos
defender melhor dos erros e tentações que nos rodeiam, Nossa Senhora pediu-nos que
rezássemos o Terço todos os dias. Além disso, nós, devido aos nossos votos baptismais
(renovados implicitamente em cada Sagrada Comunhão), devemos guardar o Dogma e a
Tradição da Fé Católica, e resistir, na medida das nossas possibilidades, a quaisquer
tentativas, vindas de onde quer que venham — mesmo que seja um padre, Bispo ou
Papa — que minem ou contradigam a nossa Fé Católica.
Deus enviou a Sua Santíssima Mãe a Fátima para o nosso bem — para nos ajudar a
salvarmos as almas nos tempos que correm e nos tempos futuros, e para nos oferecer
protecção contra os inúmeros perigos que ameaçam a nossa salvação eterna. Porque é
que devemos obedecer à Mensagem de Fátima e vivê-la? Porque queremos salvar as
nossas almas e as almas dos que nos são queridos. Porque a Mensagem que Nossa
Senhora deu em Fátima é a nossa maior esperança, e talvez a nossa última esperança, a
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nossa única defesa contra todos os males que hoje em dia nos atacam. A Irmã Lúcia
resumiu a situação actual quando disse: "... a partitr de agora devemos escolher. Ou
somos por Deus ou pelo demónio. Não há outra possibilidade." Tendo escolhido o lado
bom, o lado de Deus, devemos utilizar as armas que Ele nos deu para este "combate
final ", como a Irmã Lúcia lhe chamou, as armas que Nossa Senhora de Fátima nos
pediu que usássemos.

III: Devemos difundir a
Mensagem de Fátima
Em 26 de Dezembro de 1957, na sua famosa entrevista (ver em inglês "Autêntica
entrevista profética com a Irmã Lúcia de Fátima" neste número) com o Padre Fuentes, a
Irmã Lúcia disse-nos:
"Não devemos esperar que venha de Roma um apelo, da parte do
Santo Padre, para fazermos penitência. Nem devemos esperar que o apelo
à penitência venha dos nossos Bispos nas suas dioceses, nem das
congregações religiosas. Não! Nosso Senhor já usou muitas vezes estes
meios e o mundo não prestou atenção. É por isso que agora é necessário
que cada um de nós comece a reformar-se espiritualmente. Cada pessoa
deve não só salvar a sua alma como também ajudar todas as almas que
Deus colocou no seu caminho."
Com esta declaração, a Irmã Lúcia estava a revelar implicitamente um elemento
essencial do Terceiro Segredo de Fátima: estava a avisar-nos sobre a apostasia que iria
envolver o mundo, e para o facto de que a apostasia começaria nos níveis mais altos da
Igreja. O Cardeal Ciappi, que foi o teólogo pessoal do Papa João XXIII, do Papa Paulo
VI, do Papa João Paulo I e do Papa João Paulo II, e que teve acesso ao Terceiro
Segredo, disse:
"No Terceiro Segredo prediz-se, entre outras coisas, que a grande
apostasia na Igreja começará pelo cimo."
Estamos no meio da apostasia predita por Nosso Senhor e por S. Paulo nas
Sagradas Escrituras. (Ver 2 Tessalonicenses, Capítulo 2.)
É bem claro que vivemos num momento histórico único. Estamos a viver no tempo
da grande apostasia, em que "até os eleitos seriam enganados", se tal fosse possível.
Grande número dos nossos pastores já perdeu a Fé ou sofre do que a Irmã Lúcia
chamou "desorientação diabólica", e devemos compreender que não podemos estar à
espera de que o Papa, ou os Bispos ou as Ordens Religiosas, toquem o alarme para o
mundo. Devemos erguer-nos espiritualmente e mantermo-nos informados. Deus
colocou-nos nestes tempos por uma razão, e espera que colaboremos no Seu plano
divino. Enviou a Sua Mãe a Fátima para nos recordar as nossas obrigações.
Mais uma vez, como a apostasia está tão generalizada, não podemos estar apenas à
espera de que todo o clero seja doutrinalmente de confiança, ou que nos aponte os
perigos que põem em risco a nossa alma. Portanto, para estarmos seguros, temos que
medir tudo o que nos ensinam ou recomendam pelo padrão da Fé Católica, e
especialmente comparar tudo com as definições dogmáticas da Fé. As definições
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dogmáticas são infalíveis, são o único guia garantido por Deus que nunca, mas nunca,
falha.
Qualquer padre, Bispo, Cardeal ou Papa pode errar, mas os dogmas da Fé estão
livres de erro. A maior parte das pessoas, porém, nem sabem que têm definições
infalíveis. Seguem os pastores, alguns dos quais, quer cegamente, quer com
conhecimento de causa, se desviaram do dogma infalivelmente definido, e em vez disso
propõem a heresia.
Portanto, a nossa situação presente é crítica, e nós, que compreendemos o facto,
temos uma tarefa importante à nossa frente. Que mais se espera que façamos nestes
tempos extraordinários? Tendo reconhecido a situação perigosa em que estamos. e
tendo-nos educado devidamente nas verdades da Fé Católica, espera-se que entremos
em acção. Recorde-se que a Irmã Lúcia disse: "Cada pessoa deve não só salvar a sua
alma como também ajudar todas as almas que Deus colocou no seu caminho."

Por onde havemos de começar?
A primeira coisa que devemos fazer é procurar a nossa santificação. Devemos fazer
por sermos santos. "Sede perfeitos, como o vosso Pai do Céu é perfeito", disse Jesus. Se
formos bons, as nossas vidas influenciarão os outros para serem melhorfes. Não é
necessário fazermos mais do que os nossos meios ou os nossos talentos permitem. Não
é preciso muito para sermos apóstolos de Nossa Senhora; basta amarmos a Deus com
todo os nosso coração, mente e força, e amarmos à Sua Santíssima Mãe, Maria; e ter o
desejo de salvar as almas.
Dediquemo-nos ao Seu service, e peçamos-Lhe todos os dias e a toda a hora que
nos guie. Parece que, para onde quer que nos voltemos, observamos os resaultados de
rejeitar a Deus e desprezar a verdade. Vemos como a família foi gravemente atacada na
nossa sociedade — pelo divórcio legalizado,contracepção, aborto, adultério, etc. Vemos
também como a moral e a sociedade foram quase arrasadas. Estamos impressionados
pelo estado em que o mundo se encontra, mas sentimo-nos impotentes para fazer
alguma coisa a respeito disso. Mas podemos fazer alguma coisa para melhorar a
situação. Podemos ajudar a sarar as nossas famílias e o nosso país. Podemos ser o meio
que levará numerosas almas para a felicidade eterna. Podemos conseguir isso tudo, se
nos voltarmos para Nossa Senhora, se escutarmos a Sua Mensagem e a pusermos em
acção.
É crucial que compreendamos que estamos à beira de um abismo, e inúmeras almas
estão em risco, incluindo, sem dúvida, as de muitas pessoas que conhece. Nossa
Senhora de Fátima mostrou aos três pastorinhos uma visão do inferno, "para onde vão
as almas dos pobres pecadores", o que os horrorizou tanto que se dedicaram ainda com
mais fervor a salvar as almas do inferno. Não havia sacrifício ou penitência que fosse
grande demais para estas três crianças. E se as crianças são capazes de se sacrificar tanto
pela felicidade eterna dos outros, não seremos nós capazes de fazer o mesmo?

Comecemos já!
Comece com a sua família, amigos e vizinhos. Fale-lhes da Fé e da profunda
Mensagem que a Santíssima Mãe de Deus nos comunicou em Fátima. Talvez muitos
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deles não lhe prestem a devida atenção, mas não pode calcular o valor das sementes que
irá plantar. E quer conheça muito poucas pessoas ou milhares delas, os seus esforços
para divulgar a Fé e a Mensagem nunca serão em vão.
Recorde-se de que só os três pastorinhos estavam presentes na primeira aparição de
Nossa Senhora. Movida por uma graça especial, Jacinta contou à mãe, e a notícia
espalhou-se, de modo que cinquenta pessoas estavam presentes na aparição de Junho.
Estas cinquenta pessoas contaram aos amigos, o que fez com que 5.000 forrem ver a
aparição de Julho. Estas pessoas influenciaram 15.000 pessoas para irem em Agosto,
que, por sua vez, influenciaram 30.000 para irem em Setembro. Finalmente, em
Outubro, 70.000 pessoas viram o Milagre do Sol, e isto devido àquele primeiro grupo de
cinquenta. 70.000 pessoas apareceram em Outubro, apesar do tempo inclemente, e
apesar da oposição das autoridades, dos meios de comunicação e até de parte do clero. E
que meio escolheu Deus para publicitar o acontecimento? Dizendo umas pessoas às
outras.

Todos nós temos talentos e oportunidades
que Deus nos deu
Deus deu a cada um de nós certos talentos e recursos particulares, sejam eles
intelectuais, económicos, ou os meios de influenciar os outros, e espera que nós os
usemos para a Sua maior honra e glória. Pode utilizar os recursos que possui para
divulgar a Mensagem. Deus fez-lhe a graça de receber esta Mensagem. Em troca, pedelhe para usar,em espírito de caridade, os dons que lhe deu para passar esse
conhecimento aos outros.
A Acção Católica, isto é, obras "mantidas e promovidas sobretudo por Católicos
leigos" em prol do Reino de Deus e do bem do Seu povo, foi abençoada e encorajada
pelos Papas, incluindo o Papa S. Pio X, que disse: "Em todas as alturas, [a Acção
Católica] veio ajudar a Igreja, e a Igreja sempre estimou e abençoou essa ajuda, usandoa de muitas maneiras, segundo as exigências dos tempos."1
É a altura de uma Acção Católica. As "exigências dos tempos" exigem-no. Não
podemos esperar que o apelo venha da hierarquia da Igreja em Roma, das congregações
religiosas ou dos Bispos locais, para começarmos.
Para quem ouve Deus a apelar para si — isto é, se compreender que as obrigações
acima descritas são um seu dever ...

Deus chama-nos para
usarmos os nossos talentos!
1) Ajoelhe-se na privacidade do seu quarto e dedique-se já ao Imaculado Coração
de Maria, dizendo: "Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho é Vosso, ó Santíssima
Virgem Maria."
2) Pode dedicar-se a si próprio formalmente, lendo e fazendo o Acto de
Consagração a Nossa Senhora como S. Luís de Monforte ensinou. (Clique aqui para nos
contactar e pedir um exemplar desde livro de oração e consagração em inglês.)
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3) Comprometa-se como Embaixador de Jesus e Maria. (Ver o anúncio em inglês
"Fátima, Fé e fidelidade em acção …".) (Ver a "Promessa do Embaixador" em inglês no
Nº 78 de The Fatima Crusader, ou peça o seu impresso de compromisso grátis ao
Fatima Center. Clique aqui para os endereços.)
4) Esteja melhor informado sobre Fátima, para poder explicá-la, defendê-la e
promovê-la. Leia os livros e folhetos mais recentes e de bases mais sólidas sobre
Fátima. (Veja os folhetos e os livros indicados mais adiante.)
5) Leia este número e os números anteriores de The Fatima Crusader de uma ponta
à outra. (Ver o anúncio em inglês "Mantenha viva a Mensagem de Fátima" para saber
como pode obter números atrasados ou para lê-los na Internet em
www.fatimacrusader.com em inglês ou em
www.fatima.org/port/resources/crusader_toc.asp).
6) Visite diariamente o nosso site da Internet sobre Fátima (www.fatima.org/port/)
durante 15 a 30 minutos, para se manter informado e alimentar espiritualmente a sua
alma.
7) Reze pelo menos um Terço do seu Rosário todos os dias.
8) Faça os Cinco Primeiros Sábados com intenção de reparação ao Imaculado
Coração. Encontra isto explicado no nosso folheto A Magnífica Promessa dos Cinco
Primeiros Sábados.
9) Junte-se à equipa de Voluntários de Nossa Senhora. (Veja como, nos anúncios
em inglês "Fátima, Fé e fidelidade em acção …" e "Nossa Senhora precisa da sua ajuda
JÁ!")
10) Obtenha o conjunto de cassetes áudio de peritos de nomeada sobre Fátima em
inglês na nossa recente Conferência dos Embaixadores de Jesus e Maria. (Para
informações de como o encomendar, clique aqui.)
11) Ajude-nos a mantê-lo informado. Ajude o Fatima Center a pagar as grandes
despesas de enviar The Fatima Crusader e outros materiais sobre Fátima gratuitamente
para todo o mundo, fazendo um donativo generoso. Para fazer um donativo (dedutível
nos impostos), ver https://secure.fatima.org/PT/PTgift.asp
Nossa Senhora está à sua espera. Há muitas maneiras ao seu alcance para A ajudar
a que sejam atendidos os pedidos urgentes que Ela fez em Fátima.
Por favor, não A deixe ficar muito tempo à espera. O tempo já escasseia.
Que Deus o abençoe.
Nota:
1. Il Fermo Proposito (§8), June 11, 1905.
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Livros recomendados sobre Fátima
Escravidao Mundial ou Paz …
A Decisâo É Do Papa
pelo Padre Nicholas Gruner
Vol. I, Fatima: Science and the Facts;
Vol. II, The Secret and the Church;
Vol. III, The Third Secret
por Frère Michel de la Sainte Trinité
FATIMA: The Only Way to World Peace
por Frère François de Marie des Anges
Tragedy and Triumph
por Frère François de Marie des Anges
The Divine Impatience
— Intervenções na primeira Conferência de Paz de Fátima
The Awesome Fatima Consecrations
pelo Padre Paul Trinchard
Fatima in Twilight
por Mark Fellows

8
http://www.fatima.org/port/crusader/cr79/cr79pg03.pdf

