Fátima: O caminho para a paz!
Um convite ao Papa
13 de Junho de 2013
84º Aniversário do pedido
da Consagração da Rússia

A Sua Santidade o Papa Francisco
Cidade do Vaticano
Santíssimo Padre:

Os Fiéis Católicos de todo o mundo exultaram com a notícia de que Vossa Santidade
desejava que o vosso pontificado fosse consagrado a Nossa Senhora de Fátima, acto este que
foi levado a cabo pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. José da Cruz Policarpo, em 13 de Maio
de 2013, Festa de Nossa Senhora de Fátima.
Esta consagração é uma demonstração dramática da relevância perene dos
acontecimentos de Fátima — na verdade, da sua centralidade continuada, tanto em assuntos
eclesiásticos como civis. De facto, sucessivos Pontífices Romanos nos apontaram uma e outra
vez na direcção de Fátima, numa altura de crise sem precedentes na Igreja e no mundo. Como
o vosso antecessor declarou, exactamente dois anos antes da consagração do vosso pontificado
a Ela:
Ilude-se quem pensar que a missão profética de Fátima está concluída.
Aqui toma nova vida o plano de Deus, que pergunta à humanidade desde o
início: “Onde está o teu irmão Abel […] O sangue do teu irmão clama da terra
por Mim!” (Gén. 4:9). A humanidade conseguiu desencadear um ciclo de morte
e terror, mas falhou em levá-lo ao fim … Nas Sagradas Escrituras vemos que
muitas vezes Deus procura homens e mulheres justos para salvar a cidade do
homem, e Ele faz o mesmo aqui, em Fátima, quando Nossa Senhora pergunta:
“Quereis oferecer-vos a Deus, suportar todos os sofrimentos que Ele vos enviará,
como acto de reparação pelos pecados por que Ele é ofendido e de súplica pela
conversão dos pecadores?”
Santo Padre, até mesmo um membro do Congresso dos Estados Unidos nos escreveu
recentemente para declarar a importância de Fátima, não só para os Católicos mas para o
mundo em geral. Escreveu o seguinte “É verdade que as crises económicas recentes
mantiveram na pobreza milhões de pessoas, e que os conflitos internacionais continuam a
interromper a nossa paz. É por isto que Nossa Senhora de Fátima é tão relevante hoje como
era há quase um século. Naquele dia inesquecível, a Santíssima Virgem apareceu na pequena
aldeia de Fátima e mostrou-nos que, se formos fiéis a Deus, Ele pagar-nos-á em abundância
com o Seu amor.”
Santidade, acreditamos que chegou a altura de reunir os dirigentes da Igreja e do Estado
para falar dos imperativos da Mensagem de Fátima, e sobretudo do seu apelo à Consagração da
Rússia ao Imaculado Coração de Maria como o meio de alcançar uma paz verdadeira no
mundo.
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Assim, convidamos humildemente Vossa Santidade a participar numa conferência
extraordinária intitulada “Fátima: O caminho para a Paz!,” que se realizará em Niagara Falls,
Canadá, de 8 a 13 de Setembro.
Evidentemente, não presumimos que Vossa Santidade consiga participar em pessoa,
devido às muitas exigências do Papado e aos muitos preparativos antecipados que uma viagem
do Papa ao estrangeiro exigem. Mas o privilégio da participação de Vossa Santidade através de
uma alocução em vídeo dirigida à Conferência, ou de um delegado que apareça para entregar
uma mensagem de Vossa Santidade, aumentaria imenso a capacidade deste evento sem
precedentes para elevar a nível mundial o conhecimento da Mensagem de Fátima e da sua
relação com o plano misericordioso de Deus para a humanidade.
Rezamos pelo favor de receber uma resposta de Vossa Santidade a este convite.
Servos de Vossa Santidade em Cristo,
Invitation To The Pope
+ Revdº Dr. S. Michael Augustine, Arcebispo Emérito de Pondicherry e Cuddalore
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