O SIMBOLISMO MARIANO DA
BANDEIRA DA UNIÃO EUROPEIA
O texto que se segue é um relatório publicado em 22 de Outubro de 2012, véspera da
entrega de uma Resolução pedindo ao Parlamento Europeu que encoraje o Papa Bento XVI
a consagrar a Rússia tal como foi pedido por Nossa Senhora de Fátima.
Como o Leitor poderá ver pelo artigo que se segue, a chegada da Imagem da Virgem
Peregrina ao Parlamento Europeu, no dia 23 de Outubro, foi largamente noticiada. A RAI –
a estação de TV nacional da Itália – enviou uma equipa de câmaras em 23 de Outubro para
cobrir a entrada da Virgem Peregrina no edifício do Parlamento Europeu.
No texto seguinte, um afamado repórter relaciona a razão da visita de Nossa Senhora com o
simbolismo mariano da bandeira da União Europeia.
Extraído de um relatório feito por Giacomo Galeazzi, Cidade do Vaticano.

Devoção Mariana versus Cristianofobia: Nossa Senhora de Fátima veio até
Estrasburgo. As doze estrelas da bandeira da União Europeia são uma homenagem a Ela
e, mesmo assim, esta será a Sua primeira “visita” à sede política da União Europeia.
Amanhã, às 10 da manhã, a Imagem da Virgem Maria será levada à Catedral da cidade,
que simboliza a tecnocracia europeia, por um grupo de peregrinos de todo o Continente.
Espera-se que a Imagem passe junto do edifício do Parlamento Europeu.
Lorenzo Fontana e Mario Borghezio disseram que a chegada da Imagem de Nossa
Senhora de Fátima a Estrasburgo é um “evento único”.
“Poucas pessoas sabem que o símbolo da Europa unificada tem
profundas origens marianas, como a bandeira oficial da União Europeia o
comprova, com as suas doze estrelas e as cores da Virgem Maria: o azul e o
branco.”
“Infelizmente – disseram os dois MPEs da Liga Norte italiana – a
Europa desviou-se perigosamente da original fonte de inspiração dos seus
símbolos, virando-se para uma direcção diferente, para beneficiar interesses
que pouco ou nada têm a ver com os do nosso povo nem com os valores
cristãos defendidos pela vasta maioria dos Europeus.”

Fontana e Borghezio apresentaram uma declaração escrita de apoio aos pedidos
que Nossa Senhora de Fátima trouxe para salvar a Europa e o mundo e assegurar a paz e
a prosperidade. O Padre Nicholas Gruner, fundador de The Fatima Center, organização
sem fins lucrativos, apresentou a proposta ao Parlamento Europeu.
Mario Mauro, líder do Partido Italiano da Liberdade Popular (PLP), um dos
Partidos que integram o Partido dos Povos da Europa (PPE), salientou que a bandeira da
União Europeia tem doze estrelas douradas formando um círculo, em fundo azul. O
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número de estrelas nada tem a ver com o número dos Estados-Membros; é, sim, um
antigo símbolo numérico que representa harmonia e solidariedade.
Abriu-se um concurso para se escolher a bandeira, e ganhou Arsène Heitz,
desenhador católico francês. O significado do simbolismo da bandeira pode encontrar-se
numa imagem de devoção mariana que aparece no 12.º capítulo do Livro do Apocalipse:
“Um grande sinal apareceu no céu – uma Mulher vestida de Sol, com
a Lua debaixo dos pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça.”

O Presidente da comissão do concurso era um judeu belga que se tinha convertido
ao Catolicismo e era extremamente sensível ao simbolismo bíblico do número 12. Na
antiga simbologia, este número representava a perfeição completa: as 12 tribos de Israel,
os 12 meses do ano, os 12 Apóstolos, as 12 Tábuas da Lei Romana.
Heitz recebeu a inspiração da “Medalha Milagrosa” que ele usava ao pescoço:
medalha que ficou assim chamada depois de uma aparição da Virgem Maria a Santa
Catarina Labouré, em 1830. Foi a Virgem Maria que disse àquela religiosa que fizesse
cunhar na medalha doze estrelas, em representação das estrelas da coroa usada pela
Mulher do Livro da Revelação. Santa Bernadete Soubirous também tinha ao pescoço um
colar de estanho e fita quando a Virgem Maria lhe apareceu, no dia 11 de Fevereiro de
1858, vestida de branco e azul.
Arsène Heitz não revelou a origem bíblica do símbolo senão muito mais tarde,
mas afirmou que o número doze queria simbolizar a antiga sabedoria, era um “símbolo do
completo”. Esta interpretação ficou aceite, e o número foi confirmado no tratado
constitucional. Logo, a bandeira da União Europeia tem um poderoso significado cristão
e mariano.

Amanhã – a Bem-Aventurada Sempre Virgem Maria Irá “recuperar
para Si” a União Europeia!
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