Um terramoto de grau 6,0 faz tremer Portugal
no dia a seguir ao referendo sobre o Aborto
Notícia especial para The Fatima Crusader

Em 22 de Agosto de 1960, Festa do Imaculado Coração, Nossa Senhora disse o seguinte
à estigmatizada Irmã Elena Aiello, cujas revelações receberam a aprovação total da Catholic
Igreja Católica:
“A hora da justiça de Deus aproxima-se, e será terrível.
“Tremendos flagelos pairam sobre o mundo, e várias nações são atingidas por
epidemias, fomes, grandes terramotos, furacões terríves, os rios e os mares causarão
inundações, que trarão a morte e a ruína.”
“Se as pessoas não reconhecerem nestes flagelos (da natureza) os avisos da
Misericórdia Divina, e não se voltarem para Deus com uma vida verdadeiramente
cristã, virá do oriente para o ocidente outra guerra terrível. A Ríssia, com os seus
exércitos secretos, combaterá contra a América e invadirá a Europa, O Rio Reno
ficará cheio de cadáveres e de sangue.”
Este aviso do Céu veio-nos à memória quando recebemos notícias de que um terramoto
de grau 6,0, o pior dos últimos 38 anos, tinha-se feito sentir em Portugal no dia a seguir ao
referendo sobre o aborto. Embora não causasse “morte e ruína”, é difícil não vermos nisto um
claro “aviso da Misericórdia Divina” do Deus Triuno, que, como Nossa Senhora de Fátima
nos disse há 90 anos, “já está muito ofendido.”
O referendo sobre o aborto efectuou-se em Portugal no Domingo, 11 de Fevereiro, e só
44% dos votantes registados compareceram às urnas, o que se situa abaixo dos 50%
necessários para que o resultado tenha validade legal.
Apesar disso, o Primeiro Ministro socialista José Sócrates comprometeu-se a avançar
com a legalização do aborto, que diz que conseguirá com o apoio da sua maioria no
Parlamento.
59% dos votantes eram a favor da liberalização da Lei do Aborto, e 41% eram contra.
Antes do referendo, houve uma campanha intensa a favor do aborto, liderada pelo Primeiro
Ministro e por vários Ministros, que utilizaram em pleno todos os recursos ao alcance do
Governo.
Um contacto bem informado do Fatima Crusader em Portugal disse que, ao mesmo
tempo que a hierarquia católica deu várias vezes a aparência de se opor ao aborto, a palavra
final de muitos responsáveis foi: “votem segundo a vossa consciência.”
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O local sagrado em que
Nossa Senhora de Fátima
apareceu pela primeira vez
em 13 de Maio de 1917. A
Sua imagem parece estar
só e abandonada no meio
das traições e sacrilégios
cometidos neste terreno
santo ou perto dele.
Sacrifiquemo-nos em
Reparação para consolar o
Seu Imaculado Coração.

Esta linguagem é a da rendição, porque quando os eclesiásticos da Igreja Católica
moderna apelam à consciência, geralmente não mencionam o dever dos Católicos de formar a
sua consciência de acordo com as leis de Jesus Cristo e da Sua Igreja. Assim, não é de
admirar que a agência noticiosa europeia Agence France Presse começou a sua notícia de 12
de Fevereiro com este cabeçalho: “A aprovação pelos portugueses da reforma da Lei do
Aborto é vista como uma derrota para a Igreja.”
Vale a pena assinalar que os portugueses do Norte, tirando os das grandes cidades,
votaram sobretudo contra o aborto, enquanto que a maioria no Sul votou a favor do aborto. O
terramoto de Segunda-feira fez-se sentir no Sul.
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