Moção apresentada para assinatura
aos Membros do Parlamento da União Europeia
A Moção original, datada de 23 de Outubro de 2012 – na coluna do lado esquerdo –
foi proposta e explicada aos Membros do Parlamento da União Europeia pelo Padre
Gruner e por Christopher Ferrara.
Pouco tempo depois, o Sr. Mario Borghezio foi informado de que, para a resolução
ser apresentada, era preciso ser ligeiramente alterada, o que foi feito. Na coluna do lado
direito está a nova redacção da resolução, apresentada em 13 de Novembro.
Pusemos ambas aqui, num formato que permite aos Leitores comparar as alterações
feitas. Como se pode verificar, a aprovação desta Resolução revista seria um enorme passo
em frente a favor da causa de Nossa Senhora de Fátima.

Moção original de 23 de Outubro de 2012
Declaração Escrita
Sobre o cumprimento, da parte do Santo Padre, o Papa Bento XVI, da vontade de
Nossa Senhora de Fátima para consagrar a Rússia de forma solene e pública
O Parlamento Europeu
- Com referência ao Artigo 3, Parágrafo 1 do Tratado de Lisboa;
- Com referência à Regra 123 das suas Regras de Procedimento;
A. Visto que a Santíssima Virgem Maria prometeu um longo período de prosperidade e
paz se, e apenas se, o Santo Padre consagrar a Rússia de forma solene e pública,
como foi precisamente especificado por Ela na Mensagem de Fátima;
B. Considerando que esta oração colectiva, que os Bispos de todo o mundo devem
rezar com o Papa, trará grandes benefícios a todos os povos;
C. Tendo em conta que existe actualmente um grande perigo para a paz mundial e para
a serenidade de todos os povos europeus;
1. Pede formalmente a Sua Santidade, o Papa Bento XVI, que cumpra a vontade da
Rainha do Céu, de modo a que todos os problemas económicos, políticos, sociais e
militares com que nos defrontamos possam ser evitados, superados e resolvidos
definitivamente.
2. Encarrega o seu Presidente de entregar esta declaração, assim como os nomes dos
signatários, à Comissão, ao Conselho, ao Alto Representante da UE e aos
Parlamentos dos Estados Membros.

http://www.fatima.org/port/crusader/cr104/cr104pg19.pdf

Moção revista de 13 de Novembro de 2012
Declaração Escrita
Dentro do papel da UE, galardoada em 2012 com o Prémio Nobel da Paz, a favor
do cumprimento da vontade de Nossa Senhora de Fátima e para uma aproximação
espiritual com a Rússia
O Parlamento Europeu
- Com referência ao Artigo 3, Parágrafo 1 do Tratado de Lisboa;
- Com referência à Regra 123 das suas Regras de Procedimento;
A. Considerando que o Prémio Nobel da Paz, atribuído à União Europeia, confere à
dita União um papel fundamental para a paz no mundo;
B. Considerando que toda e qualquer iniciativa que tenha por fim ter um efeito positivo
na melhora das relações entre a Europa e a Rússia é útil à paz;
C. Tendo em conta que existe actualmente um grande perigo para a paz mundial e para
a serenidade de todos os povos europeus;
1. Associa-se ao pedido formulado por centenas de milhar de fiéis, que pedem a Sua
Santidade Papa Bento XVI que cumpra a vontade de Nossa Senhora de Fátima,
consagrando a Rússia de forma solene e pública, de modo a que todos os problemas
económicos, políticos, sociais e militares com que nos defrontamos possam ser
evitados, superados e resolvidos definitivamente.
2. Encarrega o seu Presidente de entregar esta declaração, assim como os nomes dos
signatários, à Comissão, ao Conselho, ao Alto Representante da UE e aos
Parlamentos dos Estados Membros.

http://www.fatima.org/port/crusader/cr104/cr104pg19.pdf

