A GUERRA É INEVITÁVEL:

A não ser que obedeçam a
Nossa Senhora JÁ!
“Pela Vossa Pura e Imaculada Conceição, ó Maria, alcançai-me a conversão da
Rússia, de Espanha, de Portugal, da Europa e do mundo inteiro.”
…oração ditada por Jesus à Irmã Lúcia de Fátima
pelo Padre Nicholas Gruner, S.T.L., S.T.D. (Cand.)

Esta oração foi ensinada por Jesus à Irmã Lúcia. Nós devemos rezá-la. Faz parte
da Mensagem de Fátima.
Eu rezo esta oração muitas vezes ao dia, acrescentando à lista o Canadá e os
Estados Unidos:
“Pela Vossa Pura e Imaculada Conceição, ó Maria, alcançai-me a conversão da Rússia, de Espanha, de Portugal, da Europa, do
Canadá, dos Estados Unidos e do mundo inteiro.”
Rezo e trabalho pela paz todos os dias e pela noite adiante. Porém, é óbvio que
estamos cada vez mais à beira da guerra e do caos – até ao ponto que “várias nações
serão aniquiladas” e que chegue “a abominação da desolação” profetizada para o
advento dos últimos tempos.
Durante vários meses, os relatórios internacionais têm-se centrado nas tensões e
violência na Ucrânia. A Rússia e os Estados Unidos têm começado a travar um género
de nova Guerra Fria, que ameaça explodir numa confrontação armada a qualquer
momento. A situação é mais crítica do que qualquer outro conflito desde a Crise dos
mísseis em Cuba, no ano de 1962. Já se derramou muito sangue na Ucrânia, e ainda não
se vê possibilidade alguma de solução para tanta violência.

A Rússia Preparada para Reduzir a Cinzas os EUA
As acusações, ameaças e provocações entre a Rússia e os Estados Unidos são
manifestas. O locutor de um telejornal oficial gabava-se, em Março de 2014, de que a
Rússia estava preparada e era capaz de reduzir os Estados Unidos a cinzas radioactivas.
De facto, acontecimentos recentes (apresentados neste número do The Fatima
Crusader) demostram a possibilidade de a Rússia já ultrapassar os Estados Unidos na
tecnologia e na preparação militar.
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“Nunca

será tarde demais
para recorrer
a Jesus e a Maria
…Jesus à Irmã Lúcia

As tensões económicas e financeiras estão também a atingir, nos EUA, níveis
nunca antes vistos. Pelo mundo inteiro, há países que estão à beira da bancarrota e do
colapso económico. Tais tensões económicas são a causa de as nações do mundo se
atribuirem mutuamente a culpa dos grandes problemas de que eles mesmos também são
culpados. Os analistas financeiros apontam para o facto de a situação económica do
nosso tempo ser semelhante àquela que existia pouco antes da Primeira Grande Guerra.
No último número do The Fatima Crusader, focámo-nos na ameaça de guerra
que está a desenvolver-se nos mares orientais e meridionais da China, e no Médio
Oriente. Neste número destacamos, para os nossos leitores, a situação ainda mais
explosiva na Ucrânia.
para recorrer a Jesus e a Maria”.
…Jesus à Irmã Lúcia
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Ambos os lados são culpados
Em cada um dos casos, tentámos fazer uma análise objectiva destas ameaças de
guerra, e superar do instinto de defendermos os nossos compatriotas e aliados como se
fosse uma disputa entre presumíveis inocentes. Ambos os lados têm culpa, e é
importante que nós saibamos quem ou o quê estará realmente a conduzir ao mundo à
guerra, à catástrofe, e ao caos.
Nosso Senhor disse: “Quem, entre vós, estiver sem pecado, que atire a primeira
pedra”. Também hoje, todos nós somos culpados. Nos nossos dias, TODAS as nações
tanto orientais como ocidentais precisam de conversão.
Temos de querer pôr-nos acima das políticas partidárias, para vermos o mundo
como Deus e Nossa Senhora o vêem. Agora, os erros da Rússia estão e continuam a
espalhar-se pelo mundo inteiro. O sangue inocente das crianças assassinadas pelo aborto
brada aos Céus contra todas as nações; as blasfémias e crimes contra-natura bradam ao
Céu contra todas as nações exigindo a vingança. Todos nós precisamos de conversão.
Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. É só pela obediência a Nossa Senhora
de Fátima que o mundo poderá evitar o flagelo da guerra que sobre nós impende.

As Ameaças são Verdadeiras e Urgentes
Todas estas ameaças internacionais que pormenorizamos neste número são
muito verdadeiras, e muito urgentes. Todas são indícios de guerra e da provável derrota
do Ocidente.
Disse a Irmã Lúcia: “a Santíssima Virgem repetidas vezes nos disse, tanto aos
meus primos Francisco e Jacinta como a mim: >Que muitas nações desaparecerão da
face da terra, que a Rússia seria o instrumento do castigo do Céu para todo o mundo, se
antes não alcançássemos a conversão dessa pobre Nação”. Mas também sabemos, por
meio de Maria Santíssima, que a Rússia não pode converter-se a não ser pela
Consagração da Rússia, do modo que Nossa Senhora especificou em Fátima.
A próxima guerra será a mais breve, mortífera e destrutiva da História Mundial.
Pode vir este ano. Virá em breve, a não ser que, antes disso, o Papa obedeça a Nossa
Senhora de Fátima – ou seja, a menos que nós – pelas nossas orações e sacrifícios, e
súplicas ao Santo Padre, e pelo nosso esforço em informar e avisar os nossos amigos e
entes queridos a despertarem para esta realidade. Temos de encorajar os pastores e os
líderes civis para que eles animem e exortem o Papa Francisco, e também os Bispos e
Cardeais da Igreja Católica Romana para que eles obedeçam finalmente a Deus e façam
aquilo que só eles podem fazer. Se passar mais um ano, pode ser que já seja tarde
demais para impedir a “aniquilação” das nações.
Só quando o Papa e os Bispos Católicos fizerem devidamente a Consagração
explícita da Rússia ao Imaculado Coração de Maria (como Nossa Senhora de Fátima
pediu, ao anunciar que era essa a Vontade de Deus) será só então que o Leitor, eu e o
mundo inteiro poderemos viver em paz e harmonia – dentro de cada nação e entre todas
as nações do mundo, com toda a gente e, sobretudo, com Deus.
Peço-lhe, Leitor, que leia atentamente este número do The Fatima Crusader
desde o princípio até ao fim, porque aí se faz uma análise dos muitos aspectos que, no
mundo inteiro, indicam como estamos próximo da TERCEIRA GUERRA MUNDIAL.
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Partilhe este exemplar com os seus colegas e amigos, e peça mais exemplares para
difusão. A nossa situação é muito perigosa. A nossa necessidade de obedecer a Nossa
Senhora nunca foi tão urgente!

Estamos Consigo
Alguns dos factos delineados neste número, à primeira vista, podem parecer-lhe
discutíveis, em parte porque não são amplamente conhecidos e também porque são
contrariados pelos meios de comunicação social. Muitos americanos e canadianos
dependem inteiramente, para o conhecimento da actualidade, das fontes de notícias
chamadas “corrente principal”. Mas todos nós devemos estar abertos à possibilidade de
sermos mal informados pelos media que formam (aberta ou imperceptivelmente) a
nossa opinião.
Queira ler toda a revista, Leitor! Leia-a, mesmo se nem todas as suas opiniões
estão aí confirmadas. Leia-a, segundo a boa intenção com que está escrita – com o
nosso simples desejo de lhe expor e propor a única solução para o predicamento actual,
que se encontra na verdadeira Mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Fazemo-lo sem
presunção alguma de sermos omniscientes ou infalíveis, mas sim com uma certeza que
provém de anos de estudo e de reflexão sobre a Mensagem completa que Nossa Senhora
nos deu em Fátima. Escrevemos e publicamos sem má vontade contra ninguém; sem
qualquer preconceito consciente nem motivo algum para abrigarmos desejos
partidaristas; e sem que quaisquer pressões nos levassem a papaguear alguma distorção
ou falsificação proposta pelos meios de comunicação civis.
A ameaça de guerra e da perda súbita e catastrófica de milhões ou milhares de
milhões de almas é autêntica e urgente. Não devemos confiar nas iniciativas humanas
para solucionarem o problema, porque já Nossa Senhora nos disse em Fátima que, sem
a Consagração, a Rússia não poderá converter-se e o mundo não terá paz.
Algumas pessoas dizem-me: “-Senhor Padre, há 30 anos que nos diz o mesmo!
Não vale a pena ouvi-lo: o mundo continuará como sempre foi. Os nossos diplomatas e
militares é que nos hão-de proteger do desastre”. Ora bem: eu há 30 anos que venho a
dizer tais coisas, sim; mas a verdade é que, durante todo esse tempo, aquilo que eu dizia
se cumpriu. Quanto infortúnio o mundo sofreu, quanto escândalo foi desgastando as
vidas e as almas, quantas almas pereceram durante os passados 30 anos! Pelo mundo
inteiro, desde 1984, mais de 1.600 milhões (ou seja, 1.600.000.000) de crianças foram
mortas no seio das suas mães! Toda esta perda desnecessária tão facilmente se teria
podido evitar, se se tivesse conseguido realizar a Consagração da Rússia há 30 anos!

É ainda MAIS urgente hoje
Mas hoje a situação é ainda mais urgente! Chegámos agora à beira de um
precipício. E porque será mais urgente? O que tem este tempo de diferente? Leia o
artigo “70 anos de falsa paz que em breve acabará!” na página 25, para saber os
detalhes. Leia “A Guerra em 2014?” na página 10, para saber de mais uma análise. Eu
dou-lhe um breve resumo, Leitor:
Nunca antes a Rússia anunciou ao mundo inteiro pela Internet e pela televisão
pública, em inglês, a sua ameaça de reduzir os EUA a cinzas radioactivas!
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Nunca antes houve pelo mundo inteiro uma situação geral de crise e de
bancarrota que incluisse todas as nações, especialmente os EUA.
Nunca antes houve tanto pecado.
Nunca antes se construíram tantas bombas e armas de destruição maciça.
Nunca antes o Demónio agiu com tanta ousadia – repare-se no mal do que
aconteceu em Harvard, a 12 de Maio de 2014:
Considere-se como os soldados de Satanás e os seus seguidores promoveram
uma “missa negra” satânica em que uma Sagrada Hóstia consagrada foi profanada.
Publicou-se que teria lugar a 12 de Maio de 2014, na Universidade de Harvard, em
Boston, como uma “expressão da liberdade académica!”
O Demónio, mentiroso e assassino desde o princípio (João 8), está a mostrar-se
abertamente, e quase ninguém lhe oferece resistência! O demónio é o primeiro autor da
guerra e está a levar o mundo até à destruição maciça.
As autoridades académicas de Harvard não impediram este crime contra Deus e
a humanidade na sua universidade. Mas, evidentemente, as pressões sociais de um
grande número de pessoas, estudantes e antigos alunos, convenceram aquele clube de
estudantes “idiotas” que estavam infiltrados na organização, a não usarem o espaço da
própria Universidade de Harvard para este ritual satânico repugnante – que acabou,
infelizmente, por acontecer: na tarde desse mesmo dia, realizaram-no num restaurante
do outro lado da rua onde fica a Universidade!
É evidente que o Demónio está mais livre e activo, e é mais audaz como nunca o
foi. Precisamos de compreender a situação globalmente e ver como está próximo o
cumprimento da profecia de que “várias nações serão aniquiladas”.

Há Ainda Algum Tempo
O tempo nunca esteve a nosso favor nesta batalha, mas agora o tempo está
mesmo a esgotar-se. A Terceira Guerra Mundial será muito breve, dolorosa e mortífera.
Não haverá possibilidade de voltar atrás. Há que acordar, e JÁ!
Temos a oportunidade agora de trabalhar, rezar e sacrificar-nos para que se
cumpram os pedidos de Nossa Senhora antes que os piores dos Seus avisos se cumpram.
Precisamos de redobrar o nosso esforço e generosidade e tomar a sério esta batalha,
enquanto tivermos oportunidade para o fazer.

As Nossas Armas Espirituais Unidas ainda Podem Prevalecer
Como lutaremos nós nesta batalha? Lembremos, sobretudo, que é uma batalha
espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os demónios,
anjos caídos que querem lançar no Inferno todas as almas possíveis. Devemos usar as
armas que Nossa Senhora nos deu – o Seu Rosário, a que o Céu consignou mais poder
que nunca; o Escapulário do Carmo, Seu escudo de protecção, que envergamos como
servos de Nossa Senhora; e a Comunhão de Reparação dos Primeiros Sábados do mês.
Devemos dar grande importância a estas devoções de reparação ao Imaculado
Coração de Maria, que Nossa Senhora de Fátima especificamente nos aconselha a
praticar, porque os pecados do mundo são hoje gravíssimos. Deus, na Sua justiça, não
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pode perdoar tais blasfémias e ultrajes contra Sua Mãe como as que hoje existem, sem
ninguém que faça um acto de reparação para os compensar!
Precisamos já da intervenção misericordiosa de Deus no mundo, mais que em
qualquer outro tempo da História da Igreja, e foi-nos dado um meio de conseguir essa
intervenção. Está nas mãos de todos, não só nas mãos do Papa. Não podemos apenas
reclinar-nos no sofá e dizer: “-Porque é que o Papa não faz o que lhe compete fazer? É
da responsabilidade dele”. Deus espera que os Seus fiéis no mundo sejam o sal da terra.
Nós, que somos relativamente poucos, mas conhecemos e compreendemos a Mensagem
de Nossa Senhora, devemos esforçar-nos generosamente para que se cumpra esta
Mensagem.
Somos abençoados ao sermos contados nas fileiras dos cruzados de Nossa
Senhora; no entanto, isso requer um duro trabalho e muitos sacrifícios da nossa parte.
Ao início, Leitor, talvez lhe pareça uma tarefa pesada rezar o Terço todos os dias, ou
rezar todos os dias os quinze mistérios do Rosário, ou abraçar todo o género de
pequenas oportunidades para nos sacrificarmos durante o dia, ou fazer cada Primeiro
Sábado de forma especial e fervorosa.
Mas se nós dermos o primeiro passo, Nossa Senhora nos facilitará a
continuação, passo a passo, do trabalho para a salvação das almas. Deus nos dará a
graça de vencer os males do nosso tempo, se usarmos as armas que Ele nos deu por
meio de Nossa Senhora.
As nossas orações, sacrifícios e esmolas são decisivos neste momento. Nós, aqui
no Centro de Fátima, dependemos sempre muito das suas contínuas orações e esmolas,
em prol deste importante trabalho. Precisamos de estar informados. Precisamos de
informar os outros. Precisamos de pedir ao Papa que actue para nos salvar, antes que
todos nós pereçamos.

Devemos dar-nos conta de que
cada um de nos é responsável
Nossa Senhora de Fátima disse-nos: “A guerra é o castigo pelo pecado”, e os
pecados do mundo são graves. É impossível que Deus permita que o mundo continue no
seu caminho até ao Inferno sem lhe impor limite algum. É evidente, para quem o queira
ver, que o mundo parece que se está a aproximar desse limite. A maior parte da
humanidade vive no pecado – muitos por ignorância, outros porque estão sob péssimos
líderes, e outros porque são realmente maliciosos. A guerra está claramente iminente
para a maior parte do mundo: não em 10 anos, nem em 5, mas talvez já dentro de seis
meses. A guerra virá sobre o mundo inteiro, a não ser que Nossa Senhora intervenha
para o impedir, através dos grandes méritos do Seu Imaculado Coração, quando a
Rússia for consagrada conforme o Mandato de Deus. Se não obedecermos depressa a
esta Sua ordem – o próximo mês poderá ser já tarde demais – e não poderemos evitar a
guerra iminente.
Como sabemos nós isto? Olhe o Leitor para o cenário global – militar, político,
económico, e financeiro. Leia estes artigos – primeiro na página 10, e o de Chris
Ferrara, que começa na página 15 – e reflicta sobre os factos apresentados em todos os
artigos deste número de The Fatima Crusader.
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A ÚNICA Solução
A paz é ainda possível, mas só em conformidade com as condições de Deus.
Nossa Senhora de Fátima oferece-nos a única solução que existe para a nossa situação
lamentável. As “soluções” propostas pelos líderes do mundo – mais guerra, mais
manipulação política e financeira – de modo algum são soluções.

Fátima é a solução.
Mais nada serve!

O ANALISTA MICHAEL BILLINGTON RELATA:

Políticas americanas contra a Rússia
anunciam a 3ª Guerra Mundial: Análise

As políticas radicais americanas contra a Rússia na crise da Ucrânia levarão o
mundo à Terceira Grande Guerra – disse um analista à Press TV
Michael Billington relata à Press TV, numa entrevista dada quinta-feira, que a 3ª
Guerra Mundial começou “efectivamente”, porque Washington está a aumentar as
tensões na Ucrânia, onde manifestantes pró-Russos estão a provocar uma intervenção
militar.
“O que está em jogo aqui não é uma guerra pela Ucrânia; também não é
uma guerra com a Rússia; esta é uma guerra exigida pelos ingleses e
pela administração Obama [do Presidente americano Barack Obama],
que segue ordens de Wall Street e dos banqueiros de Londres que querem
uma guerra. E não será uma guerra na Europa; será uma guerra à
escala mundial”- disse o analista.
http://www.presstv.com
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