OS AVISOS DE FÁTIMA
ESTÃO SOBRE NÓS
Uma mensagem urgente do Padre Nicholas Gruner

“Está em causa o próprio futuro do mundo”
... Papa Bento XVI XVI

O Papa Bento XVI avisou-nos sobre isso com precisão na sua Mensagem de Natal à Cúria
Romana, em 20 de Dezembro de 2010. As suas palavras ainda hoje ecoam, mil vezes mais
ameaçadoras do que quando as disse.
Naquela alocução dramática, o Papa comparou a cena com que a humanidade se confronta
hoje com o estado do Império Romano na altura da sua queda:
“O sol estava a por-se sobre o mundo inteiro. Calamidades naturais frequentes
aumentavam ainda mais este sentido de insegurança. Não havia um poder à vista que
pudesse pôr um fim a este declínio.” Naquele dia, também, Bento XVI avisou: “O
consenso moral está a desabar, consenso este sem o qual as estruturas jurídicas e
políticas não podem funcionar. Por conseguinte, as forças mobilizadas para a defesa
dessas estruturas parecem condenadas ao fracasso ….”
Pela Mensagem de Fátima, sabemos que Deus castigará o mundo pelos seus pecados, por
meio da guerra, da fome e das perseguições da Igreja e do Santo Padre, a menos que os pedidos
de Nossa Senhora de Fátima sejam atendidos. Parece que estes flagelos – incluindo uma 3ª
Guerra Mundial com destruições inimagináveis – estarão para se abater sobre nós,
possivelmente até mesmo este ano.

Leia com muito cuidado as informações
vitais desta revista
O nosso pessoal editorial juntou aqui para si informações militares, económicas e
geopolíticas de uma grande variedade de fontes credíveis e fiáveis, todas elas apontando para as
mesmas conclusões:
O mundo está agora, agora mesmo, em grave perigo de ser arrastado para
outra guerra de grandes proporções. É claro que seria uma grande loucura
ignorar tantas vozes eruditas e bem fundamentadas, todas elas dizendo a mesma
coisa.
A razão para o presente Número de Emergência de The Fatima Crusader é que agora há
tantas indicações que surgem ao mesmo tempo, e todas elas dizem que “QUANDO” pode muito
bem ser “AGORA!”
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A situação é crítica
A equipa do Fatima Crusader trabalhou muito para organizar este Número de Emergência
para si – não para o assustar, mas antes para o alertar para o facto de que as terríveis advertências
de Nossa Senhora de Fátima estão a aproximar-se muito do dia da sua realização, de modo que
possa tomar uma decisão informada sobre como se poderá ainda evitar estas provações, que, se
não forem detidas, trarão uma morte súbita e desprovida a muitos milhões de almas.

DEVEMOS agir JÁ
Devemos mexer-nos rapidamente, nós e os outros, para agirmos sem demora. Queremos
relembrar-lhe urgentemente que, sim, há uma solução capaz de evitar estes desastres, mesmo
nesta hora tardia. Ainda podemos evitar a descida iminente do mundo para o caos, derramamento
de sangue e escravização às mãos da Nova Ordem Mundial assassina.

Os horrores irão afectar todos
os homens, mulheres e crianças
Devemos compreender, por assustador que isso seja: a destruição de vidas e bens que
acontecerá numa 3ª Guerra Mundial será totalmente sem comparação com a da 1ª Guerra
Mundial e da 2ª Guerra Mundial. Não devemos esquecer que, tal como Nossa Senhora de
Fátima avisou, coisas horríveis, como as que vemos no horizonte, acontecerão, e afectarão cada
homem, mulher e criança na face da terra, se não escutarmos a Mensagem de Fátima a tempo de
as evitar. Haverá destruição; haverá o aniquilamento de nações; todo o mundo cairá nos erros
iníquos da Maçonaria contra Jesus Cristo. A Maçonaria usou a Revolução russa para espalhar os
seus erros.

Leia toda esta revista JÁ!
Não sabemos o que o futuro nos irá trazer, mas há sinais preocupantes no horizonte à nossa
volta que seria uma loucura total ignorar. Esta é a mensagem vital deste importante número de
Emergência de The Fatima Crusader.

Sacrifique-se e reze;
não se limite a esperar pelo Papa
O ponto da questão é que devemos agir depressa, e que há algo que podemos fazer. Não
temos que esperar pelo Papa – a solução está tanto nas nossas mãos como nas mãos do Santo
Padre. Devemos redobrar desde já as nossas orações e sacrifícios pelo Santo Padre e pela
Consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, mas depressa, muito depressa! [Veja as
págs. 38 a 43 sobre outras maneiras em como pode ajudar Nossa Senhora de Fátima a parar esta
guerra.]
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