O Terceiro Segredo prediz:

A Terceira Guerra Mundial,
e pior ainda?
The Fatima Crusader entrevista o Padre Paul Kramer

Introdução
Muitos Católicos recordam-se dos comentários espantosamente sinceros da Madre Angélica na
estação Eternal Word Television Network (EWTN) sobre a visão do Terceiro Segredo divulgada pelo
Vaticano em 26 de Junho de 2000. A Madre Angélica disse aos seus telespectadores em 16 de Maio de
2001:
Quanto ao Segredo, por acaso sou uma das pessoas que pensam que não nos disseram
tudo … Porque acho que é assustador ...
A Madre Angélica, tal como milhões de Católicos em todo o mundo, teve dificuldade em acreditar
que uma visão obscura de um “Bispo vestido de branco”, a caminhar com passo incerto, passando os
cadáveres de Bispos, padres e leigos fora de uma cidade meio arruinada, para depois ser executado por
um grupo de soldados, fosse tudo o que continha um Segredo que foi ocultado pelo Vaticano durante
mais de quarenta anos. Para começar, onde é que estão as “palavras da Virgem” — mencionadas pelo
próprio Vaticano na sua comunicação de 1960 a suprimir o Segredo — que explicariam esta visão?
Como é que o Papa e os seus Bispos vieram a encontrar-se numa situação em que foram massacrados?
A cidade meio arruinada será a cidade devastada de Roma, de que o Papa fugiu, passando pelos corpos
dos seus súbditos, como se diz que S. Pio X predisse na sua visão profética?
O Padre Paul Kramer, que tem estudado os factos e circunstâncias do Terceiro Segredo há cerca de
trinta e cinco anos, concorda com a Madre Angélica em que o Terceiro Segredo é, de facto, assustador
— e muito mais assustador do que os Católicos em geral compreenderam.
O Padre Kramer concluiu, pelas suas investigações, que o Terceiro Segredo prediz muito mais do
que a apostasia na Igreja que começa “pelo cimo,” como foi revelado pelo Cardeal Ciappi, o teólogo
pessoal de cinco Papas consecutivos (de Pio XII a João Paulo II), que leu o Segredo. Isso já estava
claramente indicado pelo que os estudiosos de Fátima concordam unanimemente que é o início do
Terceiro Segredo, começando com as “palavras da Virgem”: “Em Portugal se conservará sempre o
dogma da Fé”, ao que a Irmã Lúcia acrescentou um “etc.” para indicar que se seguiriam mais palavras
de Nossa Senhora no Terceiro Segredo.
Para além disto, diz o Padre Kramer, as “palavras da Virgem” suprimidas pelo Vaticano em 1960
explicam, de facto, como o Papa acaba por ser executado fora da cidade meio arruinada. Este
acontecimento é a culminação de uma série de catástrofes, incluindo não só a decisão de fazer o Concílio
Vaticano II, ao que se seguiu o seu controlo por liberais modernistas nas estruturas da Igreja. O
Terceiro Segredo também predisse aquilo que estamos agora a viver, ou seja, o que se seguiu ao
Vaticano II. Também prediz que uma III Guerra Mundial possivelmente deixará Roma em ruínas.
Nesta entrevista a The Fatima Crusader, o Padre Kramer mostra como as palavras de Nossa Senhora
que faltam devem completar um puzzle cujas peças já se encontram em fontes merecedoras de crédito,
incluindo até o falecido Papa João Paulo II. O leitor que reze e medite no seu coração a investigação do
Padre Kramer às vozes da profecia católica que predizem o nosso futuro imediato.
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Entrevista com o Padre Kramer
The Fatima Crusader (FC): Porque é que pensa que o Terceiro Segredo de Fátima revela ainda
mais do que a apostasia na Igreja “começando no cimo,” como revelou o Cardeal Ciappi?
Padre Kramer: Em primeiro lugar, a “visão” do Terceiro Segredo publicada pelo Vaticano em
Junho de 2000 revela uma catástrofe material, e não só espiritual: Bispos, padres, religiosos e leigos
assassinados, uma cidade meio em ruínas, e o Papa a ser executado por soldados aos pés de uma
grande cruz de madeira, fora da cidade meio arruinada.
Recordemos a entrevista reveladora dada em 1984 pelo Cardeal Ratzinger (hoje o Papa Bento
XVI) à revista Jesus, em que se referiu ao Terceiro Segredo, que confirmou ter lido. Nessa
entrevista, o Cardeal revelou talvez mais do que calculava. Ligou três elementos: o Terceiro Segredo,
as Sagradas Escrituras e outras aparições marianas aprovadas como autênticas pela Igreja. Como ele
disse em 1984 — e eu cito-o exactamente — “o conteúdo deste ‘Terceiro Segredo’ corresponde ao
que é anunciado nas Sagradas Escrituras, e que tem sido dito, muitas vezes, em várias outras
apariçõres marianas ...”
Portanto, não pode haver dúvidas, por o sabermos da boca do Papa actualmente reinante, de que
o que está no Terceiro Segredo corresponde ao que está nas Sagradas Escrituras e ainda ao que foi
revelado por diversas vezes noutras aparições marianas. Eis a nossa chave.
É evidente que a visão do “Bispo vestido de branco” está longe de ser suficientemente explícita
para conter, só por si — sem quaisquer palavras explicativas da Virgem Maria — os elementos das
Sagradas Escrituras e das “várias outras aparições marianas” a que o actual Papa aludiu, quando
ainda era o Cardeal Ratzinger. Na verdade, nenhuma das aparições marianas reconhecidas se refere a
uma visão de um Papa a ser executado fora de uma cidade meio arruinada. Sabemos, pois, que falta
algo da maior importância no texto divulgado pelo Vaticano em Junho de 2000.
FC: Mas onde iremos descobrir o que falta?
Padre Kramer: Comecemos a nossa busca estudando o que os que leram o Terceiro Segredo
disseram sobre ele; deram-nos alguma pistas muito reveladoras. Por exemplo, o falecido Malachi
Martin leu o Segredo. Ouvi esta história, que foi contada por um dos seus amigos pessoais mais
chegados. Um dia em 1960, Martin, que era na altura Secretário pessoal do Cardeal Bea em Roma,
seguia num automóvel com o Papa João XXIII e o Cardeal Bea. Portanto, havia quatro pessoas
presentes no carro: o motorista, o Papa João XXIII, o Cardeal Bea e Malachi Martin.
Ora como Malachi Martin era Secretário pessoal do Cardeal Bea e também colaborador
próximo de João XXIII, não é de estranhar que Malachi se encontrasse nesta situação. E naquele dia
de 1960, durante esta viagem de carro, o Papa João entregou o Segredo a Malachi. Estava escrito
numa folha de papel — e não nas quatro páginas divulgadas pelo Vaticano em 2000. Malachi leu o
Segredo imediatamente, e depois, em muitas ocasiões, falou do Terceiro Segredo, embora tivesse
jurado não divulgar explicitamente o seu conteúdo. Mas quando outras pessoas se referiam a
assuntos do Segredo, ele dizia sim ou não, se isso estava no Segredo ou não.
FC: Pode dar-nos um exemplo disso?
Padre Kramer: Por exemplo, na sua última entrevista em directo, no final da década de 1990, no
programa de Art Bell, perante milhões de telespectadores, Malachi disse que há algo de muito
horrível no Terceiro Segredo, e admitiu que sim, que haveria uma guerra mundial e uma grande
catástrofe em que muita gente morreria. Mas, acrescentou, há algo ainda mais horrível do que isto no
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Segredo, embora não dissesse explicitamente de que se tratava. [Nota do Editor: O Padre Kramer volta
a referir-se a esta “coisa horrível” mais adiante.]

FC: Já ouvimos falar há tempos de declarações feitas por João Paulo II em Fulda, Alemanha,
em 1980, sobre o verdadeiro conteúdo do Terceiro Segredo. O que sabe a este respeito?
Padre Kramer: Sim, o Papa João Paulo II deu-nos uma pista sobre o que seria o conteúdo. Em
Novembro de 1980, em visita à Alemanha, foi à Catedral de Fulda, e aí falou do Terceiro Segredo a
um pequeno grupo. Tinham-lhe perguntado porque é que o Segredo ainda não tinha sido revelado, e
ele deu algumas respostas.
Em primeiro lugar, o Papa disse que não tinha sido revelado porque este conhecimento acarreta
responsabilidades, e muita gente só quer saber por razões de curiosidade. Portanto, para evitar o
sensacionalismo, não quis revelar o conteúdo do Terceiro Segredo.
Mas depois — e aqui começamos a ver que o Segredo implica ainda mais do que a apostasia na
Igreja — também disse que era suficiente sabermos que grandes áreas da terra serão inundadas,
com a água a invadir grandes regiões da terra, e milhões de pessoas morrerão de um momento
para o outro.
FC: O Papa disse mais alguma coisa em Fulda?
Padre Kramer: Sim, disse que outra razão para ele não querer revelar o Terceiro Segredo — e isto
foi uma pista-chave na minha investigação desta questão — era que não queria levar os comunistas
a tomar certas medidas. A que medidas é que poderia estar a referir-se? Bem, podemos assumir
muito claramente que uma coisa que encorajaria os comunistazs é uma revelação de que eles
ganhariam a guerra mundial a que Malachi Martin se referiu na entrevista de Art Bell.
FC: Mas como é que sabemos que as citações do que o Papa disse em Fulda são correctas?
Padre Kramer: Algumas pessoas puseram em dúvida se o Papa João Paulo II realmente fez aquelas
declarações sobre o Terceiro Segredo em Fulda. Mas essa objecção não tem fundamento. Em
primeiro lugar, uma jornalista tomou apontamentos de todas as palavras do Santo Padre e publicou
uma transcrição numa revista chamada Stimme des Glaubens [“Voz da Fé”]. O Vaticano nunca pôs
em causa a correcção das citações desse artigo. E há ainda uma segunda testemunha, um padre
alemão, que também escreveu, palavra por palavra, o que o Papa disse nessa ocasião. E depois disse
ao Papa que tinha feito isso, e o Papa agradeceu-lhe.
Ora bem, eu falo e leio alemão, e li o texto em alemão preparado por um sacerdote, quando
estava a viajar perto de Fulda em 1983. A Madre Superiora de uma comunidade de freiras alemãs
mostrou-me o texto, que era idêntico ao texto que tinha sido publicado pela jornalista. Portanto, tanto
o padre alemão como a jornalista deram um testemunho idêntico sobre o que o Papa disse em Fulda.
Portanto, ou transcreveram em estenografia ou gravaram a alocução do Papa. Mas os textos eram
idênticos, palavra por palavra. Assim, não acho que se possa duvidar seriamente da autenticidade dos
comentários do Papa em Fulda.
FC: Mas como é que as revelações do Papa em Fulda se relacionam com as Escrituras e com as
outras aparições marianas a que se referiu o Cardeal Ratzinger em 1984?
Padre Kramer: É aqui que as peças do puzzle do Terceiro Segredo começam a encaixar umas nas
outras. Primeiro, sobre as “outras aparições marianas” de que o Cardeal Ratzinger falou, temos a
aparição mariana aprovada de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Quito, Equador, em 1634. Nesta
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aparição, Nossa Senhora avisou precisamente do que o Terceiro Segredo prediz: uma grande
apostasia na Igreja. Nossa Senhora disse à Venerável Madre Mariana de Jesus Torres que, no final do
Século XIX e na maior parte do Século XX, a Igreja cederia a uma grande heresia. O Sacramento do
Matrimónio “será atacado e profanado,” e a “Maçonaria, que então estará no poder, fará leis iníquas
com o objectivo de acabar com este Sacramento, o que tornará mais fácil toda a gente viver em
pecado, encorajando a procriação de filhos ilegítimos, nascidos sem a bênção da Igreja.” Depois,
Nossa Senhora avisou que “O espírito cristão decairá rapidamente, extinguindo a preciosa luz da Fé,
até chegar ao ponto em que haverá uma corrupção quase total e geral dos costumes, e isto resultará
da falta de vocações sacerdotais e religiosas ...”
Nossa Senhora do Bom Sucesso avisou ainda que, durante este tempo, “A inocência quase não
se encontará nas crianças, nem a modéstia nas mulheres”, e que “o clero secular [diocesano] deixará
muito a desejar, porque os padres serão descuidados no cumprimento dos seus deveres sagrados …
Sem um Prelado e um Pai para os guiar com amor paternal, amabilidade, força, sabedoria e
prudência, muitos padres perderão o seu espírito, colocando as suas almas em grande perigo.”
Mas a seguir, num paralelo directo com o Triunfo do Imaculado Coração, Nossa Senhora do
Bom Sucesso declarou que este período tão escuro da história da Igreja “marcará a chegada da
Minha hora”, e que Deus eventualmente “porá fim a esses tempos ameaçadores, enviando a esta
Igreja o Prelado que irá restaurar o espírito dos Seus padres.”
Vemos aqui um paralelo próximo com o que é indubitavelmente revelado no Terceiro Segredo
sobre a apostasia da Igreja, a que se seguirá, a certa altura, a Consagração da Rússia, a conversão da
Rússia e, “por fim”, o Triunfo do Imaculado Coração. Os investigadores de Fátima já chegaram a
acordo sobre isto no Terceiro Segredo.
FC: Concordo, mas o que diz a respeito dos outros elementos do Terceiro Segredo aludidos por
João Paulo II e por Malachi Martin, e que vão além de um castigo espiritual e se referem a um
castigo material, incluindo uma guerra mundial?
Padre Kramer: É precisamente aqui que as aparições marianas completam o puzzle, acrescentando
o elemento de um castigo material ao do castigo espiritual. Em 1973, e durante vários anos seguintes,
Nossa Senhora apareceu várias vezes em Akita, no Japão, e estas aparições foram autenticadas pelo
Bispo local depois de oito anos de investigações. Ainda é mais revelador o facto de o Cardeal
Ratzinger, Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ter decretado em 1988 que as aparições
eram dignas de crédito; e ele já conhecia estas aparições quando deu a entrevista à revista Jesus.
De facto, o Catholic World News noticiou em 11 de Outubro de 2001 que Howard Dee, antigo
embaixador das Filipinas no Vaticano, disse numa entrevista de 1998 à revista Inside the Vatican que
o “Bispo Ito [o Bispo da diocese de Akita, já falecido] estava certo de que Akita era uma extensão de
Fátima, e o Cardeal Ratzinger confirmou-me pessoalmente que estas duas mensagens, a de Fátima
e a de Akita, são essencialmente idênticas.” A mesma notícia do Catholic World News fazia ainda
notar que “tanto o Bispo Ito como o Cardeal Ratzinger declararam que as mensagens e
acontecimentos de Akita eram de origem sobrenatural e classificaram-nos como ‘dignos de crença’.”
Tendo presentes estas espantosas afirmações do Cardeal Ratzinger, consideremos o que Nossa
Senhora de Akita disse à Irmã Agnes Katsuko Sasagawa em 13 de Outubro de 1973, aniversário do
Milagre do Sol, e que vou citar literalmente:
“Como te disse, se os homens não se arrependerem e melhorarem, o Pai dará um
terrível castigo a toda a humanidade. Será um castigo maior do que o dilúvio, será
algo como nunca se viu. Cairá fogo do céu e aniquilará grande parte da
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humanidade, os bons juntamente com os maus, não poupando nem padres nem
fiéis. Os sobreviventes ver-se-ão tão desolados que terão inveja dos mortos. As
únicas armas que vos restarão serão o Rosário e o Sinal que o Meu Filho deixou.
Rezai as orações do Rosário todos os dias. Com o Rosário, rezai pelo Papa, pelos
Bispos e pelos padres.
“A obra do demónio infiltrar-se-á até na Igreja, de tal maneira que se verão
Cardeais contra Cardeais, Bispos contra Bispos. Os sacerdotes que Me venerarem
serão desprezados e atacados pelos seus colegas … As igrejas e os altares serão
saqueados; a Igreja estará cheia daqueles que aceitam compromissos e o demónio
levará muitos padres e almas consagradas a deixar o serviço do Senhor.”
Vemos aqui, pois, a combinação de dois elementos numa aparição mariana aprovada: catástrofe
material e catástrofe espiritual. Vemos a apostasia na Igreja — também predita por Nossa Senhora do
Bom Sucesso — acompanhada por um acontecimento cataclísmico que castigará todo o mundo.
Como já sublinhei, o Cardeal Ratzinger admitiu ao antigo embaixador das Filipinas no Vaticano
que a Mensagem de Fátima e a Mensagem de Akita são essencialmente idênticas. Mas nem as duas
primeiras partes do Segredo de Fátima nem a visão do Terceiro Segredo, publicada em 2000, dizem
o que Nossa Senhora disse em Akita. De facto, não temos quaisquer palavras de Nossa Senhora
referindo-se à visão do Terceiro Segredo. Vemos, porém, chamas que descem sobre a terra das mãos
de um anjo vingador, e Nossa Senhora a desviar as chamas, enquanto o anjo exclama: “penitência,
penitência, penitência.” Noto o paralelo de que o anjo mais em cima, na aparição de Nossa Senhora
de Knock, brandia uma espada.
Mas chegará uma altura em que Nossa Senhora deixará de poder desviar o fogo consumidor [e a
espada] da vingança do Céu? Isto, aparentemente, é o aviso que Nossa Senhora de Akita fez em
1973, exactamente 56 anos depois do Milagre do Sol.
É, pois, claro que o que faz as duas aparições — Fátima e Akita — “essencialmente idênticas”
deve encontrar-se nas palavras de Nossa Senhora de Fátima que ainda falta revelar e que
correspondem às de Nossa Senhora de Akita. Estas teriam de ser as mesmas “palavras da Virgem”
que o Vaticano suprimiu em 1960, quando disse ao mundo que o Terceiro Segredo não seria
revelado, quando toda a gente esperava que o fosse.
FC: Isto é espantoso. Mas o que diz sobre a questão precisa de o castigo poder incluir uma
guerra mundial, entre outras calamidades que cairão sobre a Igreja e o mundo?
Padre Kramer: Aqui encontramos mais algumas peças do puzzle nas aparições marianas. Estou a
referir-me às mensagens de Nossa Senhora à Irmã Elena Aiello, falecida em 1961. Ela tinha grande
renome, devido às revelações que recebera de Nossa Senhora, e era muito estimada pelo Papa Pio
XII, apesar de talvez não muitos americanos terem ouvido falar nela. Nossa Senhora revelou-lhe que
a Rússia declararia uma guerra súbita, que invadiria toda a Europa. Isto, ao que parece, é
claramente o que o Papa João Paulo II queria evitar, ao não divulgar o Terceiro Segredo, como disse
em Fulda, porque encorajaria os comunistas a tomar certas iniciativas — por outras palavras, a fazer
guerra contra o Ocidente.
FC: Mas como responder à objecção de que a Rússia já não representa uma ameaça, agora que
“o comunismo acabou”?
Padre Kramer: Se ler as publicações russas, como eu, verá que na própria Rússia não há nenhum
mistério em relação ao que se está a passar. Está a delinear-se uma ditadura neo-Stalinista, temos
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jornalistas russos a queixarem-se da ditadura, fazendo abertamente perguntas como, por exemplo, se
há supostamente uma democracia na Rússia, porque é que o Sr. Pútin está aberta e publicamente a
preparar-se para uma guerra contra as democracias ocidentais?
E é claro que toda a evidência aponta para a conclusão de que a Rússia está a preparar-se para
uma guerra contra o Ocidente. Pútin orgulha-se abertamente dos novos mísseis intercontinentais
russos, que podem mudar de direcção durante o seu percurso e evitar todas as defesas anti-mísseis. A
Rússia está agora muito aliada à China comunista, tendo realizado com ela uma aliança militar
importante, e com as outras nações do mundo que ainda são comunistas.
Até se reconhece ao nivel do Governo dos Estados Unidos que a Rússia e a China são as
potências que ajudam os estados terroristas, porque o terrorismo é simplesmente uma táctica que está
a ser usada para distrair, enfraquecer e adormecer o Ocidente em relação à verdadeira ameaça para a
sua segurança.
Sobre este ponto, há outra profecia fantástica no Século XIX que parece resumir o conteúdo do
Terceiro Segredo. Não estou a dizer que tenha autoridade, mas encaixa no resto do cenário. Há um
livro escrito em francês, da autoria de um padre chamado Fatacioli. Não cheguei a ler o livro, mas
ouvi uma gravação do texto. O nome do livro é O Dia da Ira, ou a Mão de Deus sobre um Império.
As revelações foram feitas a um judeu da Arménia, um tal Zacarias, que mais tarde foi baptizado
Católico. Este livro, publicado em Paris em 1856, contém revelações (feitas a Zacarias na década de
1840) sobre as dimensões precisas do império comunista, a Rússia e a China e os seus satélites. Diz
que haveria uma détente; que se faria um acordo entre o Ocidente capitalista e o Leste marxista.
Então, diz a profecia, os comunistas vencerão o Ocidente, lançando os seus mísseis —lançando
os seus mísseis — e a palavra “mísseis” foi usada na década de 1840! Lançariam os seus mísseis
contra as costas da América do Norte — vindos da Rússia e da China — e o mundo ocidental seria
raduzido à escravidão, depois do que “o primogénito do inferno governará o mundo.” Repito, não
digo que esta profecia tenha autoridade; digo apenas que é consistente com a restante evidência que
temos das grandes catástrofes previstas no Terceiro Segredo.
E esta profecia de Zacarias explicaria o que Malachi Martin disse no programa de Art Bell,
como já mencionei (ver “Pode dar-nos um exemplo disso?”). Malachi disse que havia algo de
especialmente horrível no Terceiro Segredo — mais horrível do que a III Guerra Mundial. E a coisa
horrível a que Malachi Martin se referiu era esta: depois da Rússia ganhar a guerra, haveria uma
aparência de que o demónio drerrotou a Cristo.
FC: Talvez esta guerra mundial, este lançamento de mísseis nucleares, seja aquilo a que Nossa
Senhora de Akita se refere ao dizer que cairá fogo do céu e destruirá grande parte da
humanidade. Afinal, o Japão é o país onde caiu fogo do céu em Hiroshima e Nagasaki.
Padre Kramer: Isso parece lógico, mas na verdade não está correcto. O fogo que choverá do céu
será um acontecimento sobrenatural, como foi predito pela Irmã Elena Aiello e pela Beata Anna
Maria Taigi.
Mas agora há mais um pormenor para completar o nosso puzzle: as revelações a Anne Catherine
Emmerich, que viveu no princípio do Século XIX e que foi beatificada em Outubro de 2004 pelo
Papa João Paulo II.
Nas revelações feitas à Beata Anne Catherine Emmerich, Nossa Senhora revela que haverá uma
falsa igreja das trevas, enquanto que a verdadeira Igreja continua a existir. Esta falsa igreja será uma
igreja ecuménica. Unirá todas as comunidades eclesiais e todas as seitas. E haverá um falso Papa e
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um verdadeiro Papa a reinar ao mesmo tempo, tal como aconteceu durante o Grande Cisma do
Ocidente no Século XIV. Até as religiões não-cristãs terão alguma ligação a esta suposta igreja,
grande à escala mundial e universal.
É espantoso que, na sua carta apostólica sobre o Movimento do Sillon em França, o Papa S. Pio
X tenha predito exactamente o aparecimento desta falsa religião, quando falou do “grande
movimento de apostasia que está a ser organizado em todos os países para o estabelecimento de uma
Igreja do Mundo Unido, que não terá dogmas, nem hierarquia, nem disciplina espiritual, nem um
freio para as paixões, e que, com o pretexto da liberdade e da dignidade humana, faria voltar ao
mundo (se uma tal igreja vencesse) o reinado da astúcia e da força legalizadas, e a opressão dos
fracos e de todos os que trabalham e sofrem.”
Assim, a conflagração global que se avizinha estará relacionada com esta falsa Igreja do Mundo
Unido, que se ergue para se opor à verdadeira Igreja.
FC: Estará disposto a fazer um prognóstico de quando tudo isto, incluindo a guerra mundial,
irá acontecer?
Padre Kramer: Bem, aqui estaremos a ir além da evidência firme das aparições aprovadas e a
passar para o reino da especulação. Com base nas alegadas profecias de um padre alemão, um
místico, cuja veracidade é atestada por outro padre alemão que considero totalmente fidedigno,
poderemos calcular que a guedrracomeçaria no ano 2008 e que em 2011 far-se-ia a Consagração da
Rússia e começaria o tempo de paz de que Nossa Senhora de Fátima falou. O período de castigo
poderá continuar para além de 2011, mas por volta de 2013 o castigo teria acabado, e este poderoa
ser o ano do Triunfo do Imaculado Coração.
Ora bem, é óbvio que não podemos marcar os nossos calendários e planear a nossa vida e
decisões com base nestas datas, mas seria conveniente lembrarmo-nos do que Malachi Martin disse
em 1997: tudo acabará dentro de vinte anos. Da maneira como as coisas andam, tanto na Igreja como
no mundo, não precisamos de ser profetas nem de consultar quaisquer outras revelações, além das
aprovadas, que já nos foram dadas, para ver que uma tal predição é muito provável.
FC: Mas quando é que o Terceiro Segredo será revelado, se for?
Padre Kramer: É claro que será revelado, porque o homem não pode esconder para sempre um
Segredo confiado pelo próprio Deus à Sua Santíssima Mãe para benefício de todo o mundo. A
questão não é se, mas quando será finalmente revelado.
Sem me arrogar qualquer tipo de precisão profética, posso dizer que, quando estive em Fátima
em 1991, fui informado de que as Carmelitas de Fátima tinham recebido da Irmã Lúcia e das outras
irmãs do convento de Coimbra a notícia de que Nossa Senhora tinha aparecido à Irmã Lúcia, não
muito antes de Maio de 1991, e lhe dissera que o Terceiro Segredo seria revelado durante uma guerra
importante.
Assim, começará a guerra, será uma guerra rápida, será uma guerra-relâmpago, e a verdadeira
Igreja será forçada à clandestinidade. Mas, no início desta guerra, quando o Papa compreender que já
não faz sentido manter oculto o Terceiro Segredo, porque os russos já tomaram a sua decisão,
revelará o texto do Terceiro Segredo que falta.
Se o Papa Bento XVI for ainda reinante na altura desta guerra, é provável que queira consagrar
a Rússia, depois de revelar o Terceiro Segredo na sua totalidade, mas, como sucedeu ao Rei Luís
XVI, não conseguirá fazer a Consagração a tempo, porque as calamidades terão lugar muito
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depressa. Não haverá um aviso prévio suficiente, e assim o Papa não poderá organizá-la a tempo.
Terá de se esconder. Talvez Bento XVI seja o Papa que foge de uma Roma devastada, como S. Pio X
predisse, e que é finalmente abatido, como a visão do Terceiro Segredo descreve — o que Deus não
permita que aconteça. Mas se acontecer, esse Papa será perseguido e morto pelas forças armadas do
inimigo, tal como vemos na visão.
FC: Portanto, quem quer que seja este Papa perseguido, ou Bento ou qualquer outro Papa, não
será ele que irá consagrar a Rússia, no seu parecer?
Padre Kramer: Neste ponto, referir-me-ei ao testemunho do estigmatizado romano, Antonio
Ruffini. O Papa Pio XII autorizou a bênção de uma capela no local da Via Ápia onde Ruffini recebeu
os estigmas, e o Padre Tomaselli, o milagreiro, escreveu um folheto sobre ele — uma breve
descrição da vida de Ruffini. Eu mesmo conheci Ruffini durante muitos anos. No início da década de
1990, perguntaram directamente a Ruffini em sua casa: “João Paulo II é o Papa who is going to do
the Consagração of Rússia?” E ele respondeu: “Não, não é João Paulo. Também não será o seu
sucessor imediato, mas o que vier a seguir. Esse é que irá consagrar a Rússia.” Quer dizer, o sucessor
de Bento XVI, neste período de guerra mundial e de perseguição da Igreja, será quem, finalmente,
fará a Consagração, e então começará a restauração e o Triunfo do Imaculado Coração.
FC: Como poderá resumir tudo isto?
Padre Kramer: A partir das provas que já discutimos, pelo menos isto parece claro: a Igreja sofrerá
uma grande apostasia que afectará muitos dos seus membros, o que é bem claro que já começou.
depois virá uma guerra mundial em que gtrande parte da população mundial morrerá, a Igreja será
perseguida como nunca dantes foi e será forçada à clandestinidade, e a própria Roma será
possivelmente devastada. Este cenário enquadra-se perfeitamente na visão do Terceiro Segredo, em
que o Papa é executado e importantes clérigos e leigos serão massacrados numa cidade meio
arruinada. E é por isto que o Cardeal Ratzinger, quando falou do Terceiro Segredo em 1984,
mencionou os perigos “que ameaçam a Fé e a vida do Cristão, e, consequentemente, [a vida] do
mundo.” Tanto a Igreja como o mundo sofrerão uma catástrofe. E como o Cardeal Ratzinger admitiu
que Fátima e Akita são essencialmente a mesma Mensagem, nenhuma outra conclusão parece ser
razoável.
Assim, se considerarmos as aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso, de Nossa Senhora de
Fátima e de Nossa Senhora de Akita, as declarações de João Paulo II em Fulda, as confissões do
Cardeal Ratzinger e do Cardeal Ciappi e as revelações de Malachi Martin, tudo vai dar à mesma
coisa: a apostasia na Igreja, que leva a um horrível castigo global, sendo grande parte da população
mundial aniquilada quase instantaneamente.
FC: Então não há esperança?
Padre Kramer: Pelo contrário, como Nossa Senhora do Bom Sucesso disse, há grandes razões para
termos esperança, mesmo que não evitemos que o pior aconteça. De facto, Nossa Senhora de Fátima
disse que o seu Imaculado Coração triunfará, mesmo que a Consagração da Rússia sweja feita muito
tarde.
Mesmo se o pior acontecer, as nações que outrora foram católicas descobrirão de novo a sua Fé
no meio da perseguição e da desolação que a guerra trouxe a todo o mundo. Então, o Papa
consagrará a Rússia ao Imaculado Coração e a Rússia converter-se-á. Os invasores asiáticos e
islâmicos serão expulsos da Europa [Nota do Editor: Com a ajuda dos invasores russos convertidos. Cf. a
profecia of S. João Bosco, explicada em Fatima: Tragedy and Triumph, pp. 319-355]. Deus intervirá e
veremos então o Triunfo fo Imaculado Coração de Maria.
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Mas fica uma pergunta: Como as profecias de Nossa Senhora ainda são condicionais,
evitaremos o pior do que está profetizado antes de ocorrer o Seu Triunfo? Ou teremos primeiro que
sofrer todas as consequências? O que há-de vir depende inteiramente do Papa e dos Bispos fazerem o
que Nossa Senhora de Fátima pediu, o que, por sua vez, depende de os Bispos, padres, religiosos e
leigos rezarem e fazerem bastante penitência e reformarem as suas vidas.
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