NÃO houve Consagração!
O que se passou?
Mais de 150 mil fiéis reuniram-se na Praça de S. Pedro, em Roma, no dia 13 de
Outubro de 2013, aguardando do Santo Padre a prometida “consagração do mundo” ao
Imaculado Coração de Maria. A imagem de Nossa Senhora de Fátima tinha sido
especificamente levada de Fátima, Portugal, para esta cerimónia, programada com
antecedência.

O QUE SE PASSOU? PORQUÊ? E AGORA?
por Nelson Hertel, nosso Correspondente em Roma
Roma. Foi anunciado no princípio do passado mês de Agosto que, no Domingo,
13 de Outubro de 2013, o Papa Francisco consagraria o “mundo” ao Imaculado Coração
de Maria, e que, para essa ocasião, a imagem original de Nossa Senhora de Fátima seria
levada de Portugal para o Vaticano.
Devido a vários acontecimentos nos últimos anos, incluindo a recente eleição do
Papa Francisco (precedida pela distribuição directa de literatura do Fatima Center a
todos os Cardeais-Eleitores) e o afastamento do Cardeal Tarcisio Bertone do cargo de
Secretário de Estado, muita gente tinha a esperança de que, talvez, a adequada e
necessária Consagração da Rússia fosse finalmente realizada.

COMEÇAM OS PREPARATIVOS
Os escritórios do Fatima Center em Fort Erie (Canadá) e em Roma rapidamente
se organizaram de modo a tirar o maior partido da atenção crescente da comunicação
social e do renovado interesse em Nossa Senhora de Fátima e na Consagração Mariana.
Funcionários e voluntários passaram horas sem conta em ambos os países para
cumprir os prazos estabelecidos e assegurar que TODA a COMPLETA Mensagem de
Fátima e os pedidos de Nossa Senhora seriam publicados e difundidos o mais depressa e
melhor possível, como preparação para o fim de semana de 12-13 de Outubro, a que o
Vaticano chamou “Giornata Mariana” ou “Dia Mariano.”
Também planeámos estar presentes na Praça de S. Pedro, para os
acontecimentos desse fim de semana.

Imprimimos 200 mil exemplares do
L’Osservatore di Fatima
O Osservatore era composto por 12 páginas de artigos e imagens que
sumariavam as Aparições de Nossa Senhora em Fátima, o pedido da Consagração da
Rússia, porque é que a Rússia tinha sido escolhida pelo Céu, e ainda outras notícias,
como a da nossa presença no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França. A actual
petição dos membros do Parlamento Europeu, pedindo ao Papa para consagrar a Rússia
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ao Imaculado Coração de Maria, foi incluída no número especial do nosso
L’Osservatore di Fatima (The Fatima Observer).
Foram impressos 200 mil exemplares em formato de jornal, que foram
distribuídos à mão, tanto a eclesiásticos como a leigos, no exterior da Praça de S. Pedro.
Do mesmo modo se distribuíram pelas ruas próximas do Vaticano e nas artérias mais
populosas de Roma, e também deixados em residências.
Quando o Padre Gruner se encontrou com o Arcebispo Salvatore Fisichella
(Presidente do Conselho Pontifício para Promover a Nova Evangelização e organizador
deste fim de semana) no exterior da colunata, após ter terminado a cerimónia da tarde de
Sábado, entregou ao Senhor Arcebispo um exemplar desse nosso jornal. O Arcebispo
Fisichella contou ao Padre Gruner que já lhe tinham oferecido um e que ele já o lera no
dia anterior!

1.000 cartazes de Nossa Senhora
Mil belos cartazes com a imagem de Nossa Senhora e o título “Consagração da
Rússia Já!” foram impressos e postos em lugares de destaque em diversas empresas e
lojas, desde restaurantes e bares a farmácias e oficinas de automóveis. Acrescentámos
um convite a todos para se juntarem a nós e demos-lhes o contacto do nosso escritório
em Roma. Imediatamente começaram a fluir as chamadas e os e-mails.

Cartazes portáteis
Trotters (cartazes portáteis) espalharam também pelas ruas de Roma a
necessidade da Consagração da Rússia. Passando pelo Vaticano e por outras ruas mais
importantes, a foto da nossa bela Imagem da Virgem Peregrina com o título
“Consagração da Rússia Já!” levou a muitas outras chamadas e e-mails. Muitos
italianos, cidadãos de um país muito tradicional e predominantemente católico, tinham
esquecido esta parte essencial da Mensagem de Nossa Senhora ou nunca tinham ouvido
falar dela. Para muitos, em geral, Nossa Senhora de Fátima era-lhes pouco conhecida.

Fátima no jornal Il Tempo
Finalmente, o Padre Gruner e os seus auxiliares prepararam um desdobrável de 4
páginas, a cores, que apareceu na edição de Sábado, 12 de Outubro, do famoso diário
italiano Il Tempo. Estes artigos e imagens sem precedentes também despertaram grande
interesse entre os leitores de mais de 225 mil exemplares.

SÁBADO, 12 de OUTUBRO
No Sábado, 12 de Outubro, o Padre Gruner, com os seus auxiliares e voluntários,
reuniram-se para a chegada da Imagem de Nossa Senhora e para assistirem à saudação
do Papa. Os nossos lugares estavam só a uns 15 metros do Santo Padre, e podíamos ver
tudo muito bem.
Mas ficámos desconsolados por a única referência feita à Imagem de Nossa
Senhora de Fátima ter sido para dar a conhecer que a Imagem tinha ido de Portugal.
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Mais tarde pudemos assistir à “Vigília de Oração” transmitida pela TV, ao vivo,
que se realizou no Santuário de Nossa Senhora do Amor Divino, no exterior de Roma,
para onde a Imagem de Nossa Senhora tinha sido transportada ao deixar a Praça de S.
Pedro. Também não houve aqui qualquer menção das Aparições nem se falou da
Consagração – houve apenas uma cerimónia moderna, completada com cânticos pop e
abordando temas como os refugiados e a fome. Nem foi fácil, para os romanos que não
tivessem carro, irem lá. Teria sido melhor para os fiéis, e haveria mais recolhimento, se
a Imagem tivesse ficado no Vaticano.

DOMINGO, 13 de OUTUBRO
No Domingo, 13 de Outubro, reunimo-nos todos, cedinho, na Praça de S. Pedro,
com a bandeira da nossa Associação e outra bandeira mais comprida, a pedir ao Papa
que consagrasse a Rússia. Juntaram-se ao Padre Gruner muitos italianos, entre os quais
se encontrava Mario Borghezio, Membro do Parlamento Europeu, um vereador
provincial italiano, vários presidentes de Câmaras e outros funcionários públicos.
Vieram fiéis de diversas partes de Itália e do mundo. Mais de 150 mil pessoas se
reuniram na Praça de S. Pedro e ao longo da rua descendente chamada ‘Via della
Conciliazione’.

A Missa do Papa
Tristemente ausente do Terço que foi recitado antes da Missa foi a jaculatória “Ó
meu Jesus”, oração pedida por Nossa Senhora em Fátima, ausência mais pungente ainda
num dia que Lhe era supostamente dedicado, e a presença da Sua imagem original
exibida com honra. Mesmo ao começar a Missa, o Papa Francisco, normalmente
exuberante, parecia francamente mais reservado. A homilia do Papa não mencionou
Fátima nem uma única vez.
No fim da Missa, depois da Comunhão e das palavras do Arcebispo Fisichella, o
Papa leu um texto chamado “Acto de Entrega Confiante a Maria” em vez de ser um
Acto de Consagração ao Imaculado Coração de Maria.
O texto, que levou ao Papa dois minutos a ler, não mencionava o Imaculado
Coração de Maria nem mesmo incluía a consagração do mundo, e muito menos da
Rússia.
O profundo silêncio dos milhares de fiéis durante a recitação da oração era
revelador, tal como era tangível o desapontamento que se lhe seguiu. A Missa terminou
com o Angelus e a Bênção Papal. O L’Osservatore di Fatima continuou a ser
distribuído às multidões depois de ter acabado a Missa.
Muitos de nós pensávamos que teríamos agora algo semelhante ao que o Papa
João Paulo II realizou no dia 25 de Março de 1984, aquando da consagração explícita,
tal como uma confiada entrega do mundo, ao Imaculado Coração de Maria.
O Papa João Paulo II fez uma longa oração, tornando bem claro que era aquilo
mesmo que ele pretendia realizar. Mandara publicar essa oração no dia 8 de Dezembro
de 1983, mais de três meses antes, e distribuí-la a todos os Bispos Católicos, e
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novamente deu a público a mesma oração a 17 de Fevereiro de 1984, para que todos a
pudessem ler e conhecer.
Desta vez nada disso aconteceu. A oração não foi um acto de consagração, e o
Imaculado Coração de Maria não foi mencionado. O Papa foi muito breve e, dentro
isso, usou a expressão ‘confiada entrega’; não usou em parte alguma a palavra
‘consagração’. Naquele dia e até àquela oração, o Papa nem parecia ele. Houve quem
dissesse que ele parecia estar deprimido.

PORQUÊ?
Portanto, DO QUE se tratou? PORQUE É QUE o Papa nem sequer fez a
consagração do mundo? PORQUE É QUE ele não mencionou a Mensagem de Nossa
Senhora de Fátima?
Catherine Pearson parece ter-nos dado a resposta, ia saber, a de que há uma
poderosa força exterior que tem vindo a ameaçar os Papas – e é por isso que eles não
obedecem a Nossa Senhora de Fátima. Releia-se a sua comunicação “Fátima – um
Assunto Por Acabar”, apresentada na nossa conferência de 2010, O Desafio de Fátima
que foi publicada como artigo no n.º 96 da nossa revista Fatima Crusader. Catherine
Pearson também explica no seu artigo, na página 23 deste número, que ameaças
poderão ser essas.

E AGORA?
Agora? Não devemos perder a coragem ou pensar que o nosso trabalho duro e
esforços consideráveis foram em vão.
Como diz o Padre Gruner: “Teremos nós feito o suficiente?” Em Fátima, Nossa
Senhora pediu aos pastorinhos: “Orai, orai pelo Santo Padre, ele fá-la-á (a
Consagração), mas será tarde.” Até que ponto será tarde depende de nós. A Mensagem
não era só para os pastorinhos, mas sim para todos nós.
É evidente que devemos rezar e fazer sacrifícios pelo Papa. Até agora, ele não
possui todas as graças necessárias para fazer a Consagração da Rússia, tal como Nossa
Senhora de Fátima especificou e o próprio Jesus ordenou.

O tempo está a esgotar-se
Em união de orações e sacrifícios, continuemos esta Cruzada de Fátima para
apressar o Triunfo do Imaculado Coração de Maria.
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