Testemunhos publicados:
O Bispo de Fátima
(10 de Setembro de 1984)
Em 10 de Setembro de 1984, o Bispo de Leiria-Fátima, D. Alberto Cosme do
Amaral, falou do Terceiro Segredo durante uma sessão de perguntas e respostas na
Universidade Técnica de Viena, Áustria. Os seus comentários, que foram publicados no
número de Fevereiro de 1985 da Mensagem de Fátima, foram os seguintes:
O Segredo de Fátima não fala de bombas atómicas, nem de ogivas
nucleares, nem de mísseis Pershing, nem de SS-20’s. O seu conteúdo diz
respeito, unicamente, à nossa Fé. Identificar o Segredo com anúncios
catastróficos ou com um holocausto nuclear é deformar o sentido da
mensagem. A perda da Fé de um continente é pior do que o aniquilar de
uma nação; e a verdade é que a Fé está continuamente a diminuir na
Europa.1
É importante sublinhar que, como parte da tentativa generalizada de esconder e
suprimir a verdade sobre Fátima, o Bispo D. Alberto Cosme do Amaral sofreu pressões
para desmentir os seus comentários pouco tempo depois de os fazer. Mas dez anos mais
tarde, já aposentado e em segurança, o Bispo casualmente reafirmou o seu depoimento
numa entrevista pública, dada em 1995, e acrescentou uma prova crucial:
“Anteriormente disse em Viena (em 1984) que o Terceiro Segredo só dizia respeito à
nossa Fé e à perda da Fé. Consultei a Irmã Lúcia e obtive dela a aprovação prévia.”
Notas:
1. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Volume III: The Third
Secret, (Immaculate Heart Publications, Buffalo, New York, 1990) pp. 675-676.
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