A Consagração da Rússia:
Consequências para o mundo
Cumprindo
Quando o Papa, em união com todos os Bispos católicos do mundo, consagrar a
Rússia ao Imaculado Coração de Maria, qual será o resultado? Como será o prometido
Triunfo do Imaculado Coração de Maria?
Muitas pessoas não sabem que Deus já nos deu uma ideia do Triunfo do Imaculado
Coração de Maria. Aconteceu em Portugal, depois de os Bispos portugueses terem
consagrado solenemente o país ao Imaculado Coração, em 13 de Maio de 1931.
Em resultado da consagração, Portugal experimentou um triplo milagre:
1. deu-se um magnífico Renascimento Católico, durante o qual renasceu de forma
marcante a vida católica;
2. houve uma reforma política e social miraculosa, de acordo com os princípios
sociais católicos; e
3. deu-se um duplo milagre de paz, quando Portugal foi poupado à Guerra Civil de
Espanha e à 2ª Guerra Mundial.
O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, afirmou que as
graças acima referidas, que transformaram completamente a nação, se deviam a Nossa
Senhora de Fátima. E declarou: "Para exprimir o que tem acontecido nos últimos vinte e
cinco anos, o vocabulário português só tem uma palavra: milagre. Sim, estamos
firmemente convencidos de que devemos a maravilhosa transformação de Portugal à
protecção da Santíssima Virgem."
O Cardeal também declarou que as muitas bênçãos que Nossa Senhora conseguiu
para Portugal eram uma amostra do que Ela obteria para o mundo inteiro, logo que a
Rússia fosse devidamente consagrada ao Seu Imaculado Coração. " O que teve lugar em
Portugal proclama o milagre," afirmou. "E prefigura o que o Imaculado Coração de
Maria preparou para o mundo."
Com a Consagração da Rússia ao Imaculado Coração, e o Triunfo do Imaculado
Coração, todo o mundo beneficiará das graças que Portugal experimentou a seguir à sua
consagração. Mas serão à escala global, e necessariamente muito mais marcantes!
Haverá paz em todo o mundo. As nações aceitarão o reinado de Cristo Rei, e assim
tomarão as Suas leis como base da sua legislação. E a Igreja Católica será renovada, e
todos os povos e nações converter-se-ão à prática fervente da Fé Católica.
Para uma descrição mais pormenorizada da transformação miraculosa de Portugal,
que é uma apresentação do que todo o mundo verá quando se fizer a Consagração
colegial da Rússia, veja-se "As Consagrações de Portugal (1931, 1938) e os seus
benefícios".
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Não cumprindo
A História demonstrou os resultados de o Papa e os Bispos não terem consagrado a
Rússia. Vimos inúmeras guerras e conflitos: a 2ª Guerra Mundial; as guerras da Coreia e
do Vietname; revoluções sangrentas e constantes na África, América Latina e Sudeste
Asiático; a recente guerra do Iraque, etc. Vemos também a guerra que está a decorrer
conbtra as crianças por nascer, até no nosso próprio país, em que 50 milhões de bebés
são mortos por ano em todo o mundo.
As provas de que não estamos a viver no tempo de paz prometido por Nossa
Senhora de Fátima estão à nossa volta. Mas todos ester horríveis castigos podiam ter
sido evitados, assim como os problemas futuros ainda podem ser evitados, através da
Consagração da Rússia. É o atraso do Papa e dos Bispos em atender ao pedido de Deus
para se efectuar uma Consagração colegial da Rússia ao Imaculado Coração de Maria
que permitiu que ocorressem – a partir de 1929, quando nos foi dada ordem para se
fazer a Consagração – as terríveis devastações do século que há poucos anos acabou. E
a destruição continuará a aumentar se não obtivermos a conversão da Rússia;
assistiremos à escravização de todo o mundo, como estava previsto, e ao próprio
aniquilamento de várias nações.
Assim, as consequências de não se cumprir este simples acto de consagração são
imensas. Rezemos para que ela se faça depressa, e para que sejamos poupados à
escravidão e ao aniquilamento. Assim como o primeiro Papa, S. Pedro, foi libertado da
prisão pelas orações dos primeiros Cristãos, assim o Papa hoje reinante pode ser
ajudado pelas nossas orações, para que obedeça por fim aos pedidos do Céu e consagre
a Rússia ao Imaculado Coração de Maria.
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