Conhecimento das Profecias
A primeira lei da Igreja é a salvação das almas (Cânone 1752). Para facilitar a
salvação das almas, é necessário que haja um certo grau de paz, para que os fiéis
disponham de tempo e dos outros recursos necessários para participar no culto de Deus
e na contemplação dos mistérios divinos. Por isso, a Igreja tem o dever de procurar
obter a paz entre os homens, dentro das possibilidades de que dispõe.
Deus concedeu à Igreja a fórmula específica para a paz na Mensagem de Fátima.
Portanto, espera-se que a Igreja estude as profecias contidas na Mensagem, que medite
nelas e que lhes obedeça. Além disso, a Igreja, como nossa mestra, tem a obrigação de
dar a conhecer às pessoas, sociedades e nações essas profecias, e já.
Ainda há muitas pessoas hoje que não estão a par da história de Fátima. Menos há
que conhecem todos os pedidos que Nossa Senhora fez em Fátima, e menos ainda que
sabem que as promessas que Nossa Senhora fez se cumpririam quando os Seus pedidos
fossem atendidos. O Papa, os Bispos e os sacerdotes de todo o mundo deviam fazer tudo
o que pudessem para as darem a cionhecer aos Católicos e a todos os homens de boa
vontade. Esta disseminação geral dos pedidos e profecias de Fátima desempenha um
papel muito importante nos planos de Deus, porque, quando a Rússia se converter pela
sua Consagração e houver paz no mundo, as pessoas compreenderão que assim sucedeu
pela intercessão do Imaculado Coração de Maria e pela obediência do Papa e dos Bispos
às ordens do Céu para que a Consagração da Rússia se fizesse da maneira específica que
nos foi indicada. E então dar-se-ia ao Imaculado Coração o devido crédito, tal como
Deus o deseja.
O Beato Papa Pio IX recebeu com gratidão a Segredo de La Salette, e disse que,
por o conhecer, evitou fazer muitos erros durante o seu pontificado. Da mesma maneira,
como o Segredo profético de Fátima se aplica a toda a Igreja, devia ser dado aos seus
membros, para que se salvasse o maior número possível de almas e se evitassem muitos
erros.
É dever do clero salvar as almas ao seu cuidado; mas porque lhe foi negada a parte
final da Mensagem profética de Fátima, o Terceiro Segredo, não poderão utolizar a
arma que lhes foi concedida pela Santíssima Virgem Maria para os nossos dias. Por
isso, devemos rezar para que as palavras de Nossa Senhora dadas na parte final do
Segredo de Fátima sejam reveladas completamente, para que a Igreja e o mundo tirem
benefícios das profecias, dos avisos e dos remédios que contêm. E devíamos também
encorajar toda a Igreja, e em especial o Papa e vos Bispos, a que atendesse a esses
elementos proféticos do Segredo que já foram dados a conhecer.
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