BENVINDOS

a FÁTIMA: Caminho para a Paz!
Prevendo a vinda de muitos novos convidados na nossa Conferência FÁTIMA:
Caminho Para a Paz! uma curta apresentação visual acompanhou no palco a primeira
metade desta Alocução de Boas-Vindas. Veja-a em www.fatima.org, bem como todas as
outras comunicações inspiradas, que foram apresentadas por especialistas de todo o
mundo. Todas as comunicações apresentadas à Conferência FÁTIMA: Caminho para a
Paz! estão à venda em DVD ou CD. Veja as informações sobre como os pode encomendar
na página 63 deste número do The Fatima Crusader.
por Coralie Graham, Editora

Estava-se no ano de 1917 – a Primeira Grande Guerra estava no seu auge, sem
qualquer sinal de terminar.
O Papa Bento XV tentou tudo, à época, para que se alcançasse a paz no mundo,
até que reconheceu que isso era impossível, que o esforço dos homens sozinho
não bastava – que era preciso uma Intervenção Divina.
A 5 de Maio de 1917, ele suplicou e muito insistiu junto da Virgem Maria, para
que Ela lhe mostrasse o caminho.
E a 13 de Maio de 1917 – apenas cinco dias mais tarde – ele recebia a resposta.
Deus ouviu as orações do Papa Bento XV e enviou a Sua Santa Mãe a FÁTIMA
com uma Mensagem de Aviso – mas, mais importante ainda – de ESPERANÇA e de
PAZ.
A Sua Mensagem era esta:
“A guerra vai acabar. Mas, se não deixarem de ofender a Deus, no
reino de Pio XI começará outra pior.”
“Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida,
sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de
seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao
Santo Padre.”
“Para o impedir, virei pedir a Consagração da RÚSSIA a Meu
Imaculado Coração, E a Comunhão reparadora nos Primeiros Sábados.
paz;”

“Se atenderem a Meus pedidos, a Rússia se converterá e terão

“Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e
perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados; o Santo Padre terá
muito que sofrer; várias nações serão aniquiladas.”
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Coralie Graham, dando as boas vindas
a todos na Conferência FÁTIMA: Caminho
Para a Paz! Fazendo parte dessa Sessão de
Boas-Vindas, John Vennari e os filhos
entretiveram a audiência com a Ave Maria.

Os Pastorinhos preocupavam-se pelo facto de ninguém acreditar neles. Mas
Nossa Senhora prometeu-lhes que a 13 de Outubro haveria um milagre para que a
humanidade pudesse acreditar.
E assim, a 13 de Outubro de 1917, como fora profetizado, Deus operou o
Milagre do Sol. O sol bailou pelo céu em zig-zag no meio de um arco-íris de cores.
Depois mergulhou em direcção à terra, deteve-se, e voltou ao seu lugar no céu.
70.000 pessoas testemunharam isto.
70.000 pessoas assistiram, de pé num prado lamacento, debaixo de uma chuva
torrencial. Apesar disso, quando o sol voltou ao seu lugar no céu – tanto o povo como as
suas roupas estavam limpos e secos.
Houve milagres e houve curas, e tudo foi noticiado até mesmo em jornais laicos.
Apesar de tudo isso, eis-nos aqui hoje com tantos cépticos e perante ódios contra Deus e
contra Maria e contra FÁTIMA – e os pedidos feitos por Nossa Senhora de FÁTIMA,
endossados pelo próprio Deus, ainda não foram atendidos.
Nossa Senhora escolheu aparecer a três crianças – aos três pastorinhos – quando
desceu a Fátima trazendo a Sua Mensagem de aviso, esperança e paz para o mundo.
Porque – na sua inocência infantil – eles ainda não tinham aprendido a natureza
das deturpações, das mentiras, do engano.
Eram crianças muito santas, bem ensinadas na sua Fé – com uma forte devoção a
Deus. Os seus espíritos humildes estavam CHEIOS de Caridade e de Amor ao próximo.
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É NOSSO dever, como adultos, fazer tudo o que pudermos para dar a TODAS
as crianças um mundo em que possam viver em segurança, em que possam conservar as
suas almas e praticar a Fé livremente, com leis feitas para o bem comum sob o Reinado
de Cristo.
Convém, nesta altura, apresentar John Vennari (o nosso Mestre de Cerimónias) e
os seus filhos, para exprimirem o seu amor, devoção e talento em honra da Mãe
Santíssima. [John Vennari à viola, Elizabeth e Filomena ao violino, e Benedict à flauta,
brindaram a audiência com uma bela execução da Ave Maria.]

Nossa Senhora disse
“RÚSSIA”
Recentemente, o Papa Francisco anunciou que tinha convidado os Bispos
Católicos a acompanharem-no, no dia 13 de Outubro, na consagração do MUNDO ao
Imaculado Coração de Maria. Mas Nossa Senhora NÃO disse MUNDO. Ela disse
RÚSSIA.
Ao ouvirem as palestras desta Conferência, receberão uma compreensão mais
profunda da razão porque esta Consagração do “mundo” NÃO é aquilo que a Senhora
especificou, e como é que nós sabemos que ela NÃO trará a prometida Paz para o
Mundo.
Notem que o objectivo principal do Fatima Center é fazer TUDO o que esteja ao
nosso alcance, com os meios que Deus nos dá, sejam eles quais forem, e com amigos
como vós – para derrubar os muros que impeçam o Santo Padre de consagrar finalmente
a RÚSSIA ao Imaculado Coração de Maria.

Não paremos agora!
Se hesitarmos, ou recuarmos – se não resistirmos a toda a oposição ao plano de
paz de Nossa Senhora – milhões de almas poderão perder-se.
Devemos continuar por esta estrada pedregosa até que a Consagração seja feita.
Os nossos filhos estão a depender de nós. As pessoas que amamos estão a depender de
nós, como também todos os nossos vizinhos e amigos.
É pelo VERDADEIRO Amor ao nosso próximo que nós continuamos esta obra.
Tememos o destino que os esperaria se alguma vez desistíssemos.
É por isso que devemos continuar a ganhar alento e a perseverar – para vos
manter informados, e para manter os líderes mundiais informados sobre o que realmente
está a acontecer no mundo.
O mundo ESTÁ em crise. Os nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos
dirigentes já não podem negá-lo.
Devemos literalmente sensibilizar o mundo em como a ÚNICA solução para pôr
fim a todas as guerras, para pôr fim às crises mundiais, para pôr fim à crise na Igreja – é
a obediência a Nossa Senhora de FÁTIMA.
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Os nossos agradecimentos
e a nossa gratidão
Gostaria de apresentar a nossa gratidão e os nossos agradecimentos:
A todos aqueles – muitos dos quais não puderam estar aqui – que se sacrificaram
e rezaram para tornarem possível esta Conferência.
A todos os trabalhadores do Fatima Center, que trabalharam sem descanso, dia e
noite, até à exaustão, para levarem até si esta Conferência.
A todos os oradores que venceram tempestades para virem aqui e darem a cara
pela verdade.
aqui.

A vós todos, que também enfrentastes dificuldades e problemas para estardes

E por fim, mas não em último lugar, o nosso chefe destemido, o Padre Nicholas
Gruner, que passou muitas, muitas noites sem dormir e dias de trabalho horrivelmente
longos para que isto acontecesse, e sem o qual a Mensagem urgente de Nossa Senhora
de Fátima teria sido silenciada e as almas de todo o mundo colocadas em grave risco.
Com todas as fortes tempestades que este Apostolado tem enfrentado, posso
dizer – sem reservas –
“Senhor Padre Gruner, representa, com toda a certeza, UM ENORME
ESPINHO cravado na carne do demónio!”
O que aqui temos é o exército de Gedeão de Nossa Senhora ESCOLHIDO POR
ELA. Muitos foram chamados. Poucos foram escolhidos.
Nossa Senhora escolheu-VOS para estarem aqui em pessoa, e outros para
estarem aqui em espírito, e todos vós dissestes SIM! É tão simples como isto.
Nós devemos, todos juntos, estar unidos no sacrifício, na oração e na verdade.
Ficai descansados! Nós ESTAMOS do lado CERTO, do lado da VITÓRIA.
Nossa Senhora proteger-nos-á, e nós, o Seu exército de Gedeão, ajudá-La-emos no Seu
triunfo final.
São estes os tempos a que creio que Nossa Senhora se referiu, quando disse:
“Usa este Escapulário Castanho. Ele será um sinal de salvação, uma
protecção no perigo, e uma promessa de paz.”

E, como a Irmã Lúcia disse:
“Não há problema – por mais difícil que seja – que não possamos
resolver agora com a oração do Santo Rosário.”

Que Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde em segurança sob o Seu
manto protector!
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