Testemunhos publicados:
O Papa João Paulo II
em Fulda, Alemanha (1980)
O número de Outubro de 1981 da revista alemã Stimme des Glaubens referiu-se a
uma troca de impressões que o Papa João Paulo II teve com um grupo escolhido de
Católicos alemães em Novembro de 1980. O que se segue é um relatório fiel dessa troca
de impressões:1
Texto do relatório publicado
Perguntaram ao Santo Padre: “O Terceiro Segredo de Fátima não devia já ter sido
publicado por volta de 1960?”
O Papa João Paulo II respondeu: “Dada a gravidade do seu conteúdo, os meus
antecessores na cadeira de Pedro preferiram diplomaticamente adiar a publicação, para
não encorajar o poder mundial do Comunismo a tomar certas atitudes.
“Por outro lado, é suficiente todos os Cristãos saberem isto: se há uma mensagem
em que está escrito que os oceanos inundarão vastas áreas da terra, e que, de um
momento para outro, milhões de pessoas morrerão, certamente a publicação de uma tal
mensagem já não é algo muito desejável.”
O Papa continuou: “Muita gente quer saber apenas por curiosidade e por gosto do
sensacional, mas esquecem-se de que o conhecimento também implica
responsabilidade. Só procuram satisfazer a sua curiosidade, e isso é perigoso se, ao
mesmo tempo, não estão dispostos a fazer alguma coisa, e se estão convencidos de que
é impossível fazer qualquer coisa contra o mal.”
Nesta altura, o Papa pegou num Terço e disse: “Aqui está o remédio contra esse
mal. Rezem, rezem e não peçam mais nada. Deixem tudo o resto à Mãe de Deus.”
Perguntaram então ao Santo Padre: “O que irá acontecer à Igreja?”
Ele respondeu: “Devemos prepara-nos para sofrer grandes trabalhos dentro de não
muito tempo, trabalhos tais que exigirão de nós uma disposição para dar até as nossas
vidas, e uma dedicação total a Cristo e por Cristo … Com as vossas e as minhas orações
é possível mitigar esta tribulação, mas já não é possível evitá-la, porque só assim pode a
Igreja ser efectivamente renovada. Quantas vezes a renovação da Igreja proveio do
sangue! Desta vez, também não será de outra maneira. Devemos ser fortes e estar
preparados, e confiar em Cristo e na Sua Mãe, e rezar o Rosário com muita, muita
assiduidade.”
O que significa
Quando o Papa João Paulo II falou em Fulda, ainda não tinha sido vítima do
atentado de 1981. Falando do Terceiro Segredo de Fátima, não aludiu a nada que se
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parecesse com uma tentativa futura de assassínio (que em 2000 o Vaticano anunciou
que era o tema da parte final do Segredo que Nossa Senhora revelou em Fátima em
1917), mas antes a um castigo iminente e a uma tribulação à escala mundial.
O Santo Padre implicou que o mal é a força por detrás dos elementos contidos no
Terceiro Segredo. Os temas aludidos aqui pelo Santo Padre estão de acordo com os que
os maiores investigadores de Fátima consideram ser a substância do verdadeiro Terceiro
Segredo de Fátima, e são discutidos em pormenor no artigo O autêntico Terceiro
Segredo.
Notas:
1. Este texto foi originalmente publicado em alemão no número de Outubro de 1981 de Stimme
des Glaubens. Foi apresentado como um relatório fiel do encontro entre Sua Santidade João
Paulo II em um grupo escolhido de Católicos alemães em Fulda, durante a sua visita à
Alemanha no mês de Novembro anterior. Lê-se na introdução ao artigo: “Sabemos o nome do
jornalista e também que este documento é autêntico.” A tradução para inglês foi feita pelo Rev.
M. Crowdy para a revista Approaches, editada pelo Sr. Hamish Fraser, da Escócia. Foi
traduzido da revista italiana publicada em Roma pelo Padre Francesco Putti. Ambas as revistas
são fidedignas.
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