Voluntário do “The Fatima Center” foi bem sucedido:

E o L’Osservatore di Fatima
do “The Fatima Center”
foi entregue diretamente nas mãos do Papa!
Quando o Papa Francisco anunciou em Agosto passado (ano de 2013) que ia
consagrar o Mundo ao Imaculado Coração de Maria a 13 de Outubro desse ano, o “The
Fatima Center” respondeu publicando um lindo jornal (formatado de modo semelhante ao
jornal do Vaticano L’Osservatore Romano) para preparar os habitantes e os peregrinos de
Roma para o evento. Era essencial usar essa iniciativa pontifícia de uma consagração ao
Imaculado Coração de Maria para chamar eficazmente a atenção da Igreja em geral para o
facto de Nossa Senhora de Fátima estar ainda à espera da Consagração da Rússia, e de
estarem em jogo as nossas vidas e as nossas almas enquanto se continuar a demorar o
cumprimento do pedido feito por Nossa Senhora.
Os nossos leitores lembrar-se-ão (veja-se o n.º 107 do The Fatima Crusader) que o
pessoal do “The Fatima Center” trabalhou intensamente para distribuir pela cidade de
Roma 200 mil exemplares da nossa edição especial em Italiano do jornal L’Osservatore di
Fatima (O Observador de Fátima).

Muitos Voluntários
Muitas Mãos
Muitos voluntários uniram esforços com os membros do nosso pessoal regular, para
colocarem nas mãos do clero e dos leigos esta explicação abrangente e crucial do pedido de
Nossa Senhora de Fátima para que se fizesse a Consagração da Rússia. E não o
distribuímos só na Praça de São Pedro; também nas ruas de Roma e até mesmo porta a
porta. Finalmente, depois de muitos dias de trabalho árduo, por altura do encerramento da
cerimónia do fim da tarde de Sábado, o Padre Gruner encontrou o Arcebispo Salvatore
Fisichella (Presidente do Conselho Pontifício para Promover a Nova Evangelização e que
tinha sido encarregado de organizar aquele fim de semana) a apenas alguns metros da
colunata da Basílica de São Pedro, e deu-lhe um jornalzinho. O Arcebispo respondeu que já
lhe tinham dado um exemplar e que o lera na véspera!

O Padre Gabriel Amorth
Famoso Exorcista do Vaticano
O L’Osservatore di Fatima (O.F.) tinha na primeira página uma foto do Padre
Gabriel Amorth e um artigo cujo título em caixa alta citava palavras suas: “O Mais Famoso
Exorcista do Vaticano diz que a Consagração da Rússia Ainda Não se Realizou.” O O.F.
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tinha 12 páginas de artigos e fotos impressionantes resumindo, sem a diluir, a verdadeira
Mensagem de Fátima. A mensagem do opúsculo é clara: A Consagração da Rússia não foi
feita, e o resultado é que o Mundo inteiro está em perigo!
Sabíamos que tínhamos feito chegar a Mensagem de Nossa Senhora a eclesiásticos
de altos cargos dentro do Vaticano. Oxalá pudéssemos entregar um exemplar nas mãos do
próprio Papa!…
Michael Lucci, voluntário do “The Fatima Center” que vive em Roma, encontrou
uma oportunidade para o fazer, durante a recente visita do Papa à Universidade de Molise
em Campobasso (no centro-sul de Itália). Na manhã de Sábado 5 de Julho, estava o
Michael entre a multidão que acolhia o Papa à sua chegada à Universidade, e fez todo o
possível para estar perto do Santo Padre quando chegasse o momento. Chegando de
comboio a Campobasso às 23:00h do dia anterior, passou a noite em oração num parque
local e a passear pelas ruas do bairro enquanto ia rezando vários Terços, que oferecia em
especial pelo êxito do empreendimento do dia seguinte.
Durante a noite, o Michael encontrou a certa altura alguns polícias que lhe
perguntaram o que andava ele ali a fazer. No final de breve troca de palavras, os polícias
foram-se embora levando consigo um exemplar de L’Osservatore di Fatima!
Finalmente amanheceu, e o Michael já estava no heliporto da Universidade antes
das seis da manhã. Foi a primeira pessoa a ter ali chegado, e foi assim cedo para esperar
pacientemente as últimas horas num lugar que ele pensava ser o mais favorável para o seu
propósito. Quando se ia aproximando a hora marcada, Michael reparou que todas as
pessoas que iam convergindo para aquele excelente local onde ele se encontrava tinham um
passe especial de imprensa. Sem o saber, ao chegar assim cedo conseguira um lugar numa
área reservada!
O Papa chegou às 8:45h como estava programado; e um séquito de clero
privilegiado e guardas de segurança escolhidos foi saindo do helicóptero pontifício de 15
lugares. O último a aparecer foi o Santo Padre, que se dirigiu ao papamóvel. Enquanto o
veículo aberto esperava na alameda que conduzia aos terrenos da Universidade, o Santo
Padre deslocava-se de um lado para o outro do veículo, a apertar as mãos que se lhe
estendiam e saudando os fiéis. Michael só esperava o momento em que, sincronizando os
seus movimentos com os do Papa, surgisse a possibilidade de um encontro das mãos de
ambos, mas a Santa Providência não lha forneceria neste momento, e tanto Michael como
aqueles que estavam na sua proximidade imediata ficaram ignorados, sem oportunidade de
um contacto mais próximo com o Papa. Esforçando-se por sair da multidão e afastando-se
da faixa de gente, Michael sabia que não lhe seria difícil colocar-se à frente do papamóvel,
que avançava muito devagar, para conseguir outra oportunidade de chegar perto do Santo
Padre. Mas encontrar na frente uma posição assim favorável dentro da multidão é que
talvez não fosse tão fácil.
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Michael Lucci (à esquerda, de camisa azul e chapéu branco) aproveita a oportunidade para
pôr diretamente nas mãos do Papa um exemplar do jornal L’Osservatore di Fatima do “The Fatima
Center” (com um resumo da Mensagem de Fátima em formato-jornal).
O Papa Francisco deteve-se para ler um título de caixa alta que citava o Padre Gabriel
Amorth: “O Exorcista mais famoso do Vaticano diz que a Consagração da Rússia não foi feita ainda.”
Devemos todos rezar muito pelo Santo Padre. O nosso tempo está a esgotar-se cada vez mais a cada dia
que passa, enquanto o pedido de Nossa Senhora para a Consagração da Rússia continua a ser
ignorado!

Já a correr ao longo do percurso do Papa, o Michael tentava encontrar outro lugar na
bordinha da multidão que se alinhava por onde o Papa passaria. Esforçando-se por dentro
de um denso tropel de pessoas, todas elas ansiosas por se aproximarem o mais possível da
linha limite para os espetadores, o Michael achou-se como que parte de uma massa humana
ondulante como gelatina. Apertado por todos os lados, ele tinha agora tanto a preocupação
de não se desequilibrar como de estar atento à aproximação do Santo Padre.

Uma Oportunidade Perfeita
O papamóvel seguia novamente em direção a Michael e, quando por fim estava
quase ao lado dele, o Michael reparou que agora o Papa estava a olhar para o lado onde ele
estava. Francisco parecia dirigir o olhar para uma mãe e uma criança (um rapazinho de 3 ou
4 anos ao colo da mãe) situados muito perto de Michael. Tudo indicava que o Papa
escolheria aquele menino para o abençoar, tendo o Michael depois uma oportunidade
perfeita para colocar o nosso jornal nas mãos do Papa.
Mas a multidão atrás dele avançou em tropel antecipando-se ao gesto do Papa, e o
Michael foi empurrado para a frente da mãe e da criança, bloqueando o menino da linha de
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visão do Papa! E, como seria de esperar, Francisco voltou-se para o lado contrário, e beijou
desse lado um bebé de seis meses de idade!
Com este novo revés, Michael sentiu que tinha agora duas tarefas a cumprir – não
só dar L’Osservatore di Fatima ao Papa, mas também chamar de novo a atenção do Santo
Padre para a mãe cabisbaixa cujo filhinho o Papa Francisco estivera prestes a saudar antes
de Michael se ter posto à frente deles.
Quando Francisco, depois de beijar o bebé do lado oposto, se voltou para trás, o
Michael aproveitou logo a oportunidade: “-Santo Padre! Um momento por favor!” – gritou
ele. O Papa Francisco olhou para Michael diretamente. – “-Há aqui uma criancinha!” E,
fazendo um gesto lateral com a cabeça (o melhor que podia, apertado como estava pela
multidão), o Michael assinalou-lhe o pequenito expectante.
Sentindo rapidamente o desejo do Papa, um guarda que caminhava ao lado do
papamóvel levantou o menino até ao Santo Padre, que o beijou no alto da cabeça. Foi então
que o Michael acrescentou: “-E tenho aqui uma coisa para Vossa Santidade! ” E disse para
o guarda a seu lado: “-Dê isto ao Papa, por favor!” Mas, ao entregar o menino ao guarda,
Francisco inclinou-se para a frente e agarrou no L’Osservatore di Fatima que Michael lhe
estendia!
Então, prestando uma visível e total atenção ao jornalzinho, Francisco olhou
para a foto do Padre Amorth e leu o título adjacente em caixa alta que declarava que
a Consagração da Rússia ainda tem que ser realizada.
Levantando os olhos de novo, Francisco fixou o olhar em Michael com uma
expressão profunda e penetrante. Michael sentiu que talvez o Papa estivesse a tentar
comunicar-lhe que compreendia, mas que precisava de mais apoio.
E o Michael continuou a contar-nos: “O Papa não estava desinteressado. Não tentou
desviar rapidamente a atenção para outra coisa. Pareceu transmitir um reconhecimento não
falado de que compreende a Mensagem de Nossa Senhora.”
Um dos espetadores ficou tão impressionado com a cena que mais tarde lhe
perguntou: “-O Santo Padre conhece-o?” E Michael sentiu que possivelmente os
pensamentos do Santo Padre se tenham elevado a um outro nível no momento do
reconhecimento. A referência ao pedido de Nossa Senhora penetrara, assim esperamos,
para além da trivialidade de uma anónima troca de saudações.
E concluiu ele:
“Vim-me embora com uma esperança maior de que, se todos nós rezarmos o
suficiente, o Papa Francisco poderá ser demovido a fazer a Consagração da Rússia. Já é
muito tarde, mas havendo pessoas em número suficiente a apoiarem verdadeiramente esta
causa, poderemos levá-la a cabo antes que nos seja tarde demais.

4

A Necessidade das Orações
pelo Papa
Este incidente lembra-nos a necessidade que o Santo Padre tem das nossas orações,
e a conversa entre Nosso Senhor e a Irmã Lúcia, em que Ele lhe explicou a Sua razão para
insistir que o Santo Padre fizesse a Consagração da Rússia antes de o Céu lhe conceder a
graça da conversão. (A razão é, nas próprias palavras de Nosso Senhor, “-Porque quero que
toda a Minha Igreja reconheça essa Consagração como um triunfo do Coração Imaculado
de Maria, para depois estender o Seu culto e pôr, ao lado da devoção ao Meu Divino
Coração, a devoção a este Imaculado Coração”.) E à objeção da Irmã Lúcia de que o Santo
Padre provavelmente nada faria, a menos que Nosso Senhor o demovesse com uma
inspiração especial, Jesus respondeu:
“-O Santo Padre! Ora muito pelo Santo Padre. Ele fá-la-á, mas será tarde!”
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