“DISPARARAM-LHE VÁRIOS
TIROS E SETAS”
Outra Peça do Puzzle do Terceiro Segredo
Excerto de uma alocução proferida pelo Dr. Ferrara na nossa Conferência
Só o Papa pode salvar Washington, de 22 a 24 de Setembro de 2015.

pelo Dr. Christopher A. Ferrara

Unir as peças do mistério do Terceiro Segredo de Fátima é como o processo de unir
as peças de um puzzle. Com apenas umas poucas peças no seu lugar, o quadro é difícil –
senão impossível – de ver. Mas, à medida que vão sendo colocadas cada vez mais peças no
quadro – vá-se a mostrar mais claramente, no entanto, o que revelará o puzzle como um
todo.
No que diz respeito ao Terceiro Segredo, já há muito que tepassámos o ponto em
que os pedaços mais importantes do puzzle revelam o quadro como um todo: que o Segredo
vaticina um castigo divino tanto da Igreja como do Mundo, que virá a seguir a um ataque
no interior da Igreja pelos inimigos que estão dentro da Igreja. Essa peça foi dada a
conhecer pelo Papa Bento XVI durante a sua peregrinação a Fátima em Maio de 2010,
quando afirmou que no Segredo:
“[Se] assinalam realidades futuras da Igreja que pouco a pouco se estão a
desenvolver e a revelar… Com respeito à novidade que podemos hoje
descobrir nesta mensagem, é que estes ataques contra um Papa e a Igreja não
vêm simplesmente de fora, mas que os sofrimentos da Igreja têm a sua
origem precisamente dentro da Igreja, nos pecados que existem na Igreja. Isto
soube-se sempre, mas hoje vemo-lo de um modo realmente aterrorizador: que
a maior perseguição à Igreja não vem dos inimigos de fora, mas resulta do
pecado na Igreja.”1
Quando se atinge esta compreensão do mistério, torna-se cada vez mais fácil
completar este puzzle, porque muitas das peças mais importantes já estão no seu lugar. Uma
das primeiras peças, como sabemos, tem a ver com a revelação da Irmã Lúcia, que deixara
escrito, em dois envelopes diferentes que pertencem ao Segredo, que a Santíssima Virgem
(ao contrário das falsas informações dadas pelo Cardeal Bertone) mandara expressamente
que o Segredo fosse revelado em 1960 porque, como Lúcia explicou, seria “mais claro”
nessa altura.
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Crise Sem Precedentes na Igreja
Decerto esse elemento do Segredo que vaticina uma crise sem precedentes na Igreja
– ou seja, aquele texto que o Vaticano continua a ocultar e onde a Santíssima Virgem
explica o significado da obscura visão publicada em 2000 – teria sido mais claro em 1960.
Com efeito, iniciava-se naquele ano uma revolução tanto na Igreja, ao ser convocado o
Concílio Vaticano II, como no Mundo em geral, que experimentou uma queda acelerada
rumo à depravação total. (Qualquer pessoa com idade suficiente para se lembrar daqueles
dias recordará que os anos 60 foram um tempo em que, pelos vistos, tanto a Igreja como a
sociedade atravessaram o limiar para uma situação que o Ocidente, outrora Cristão, nunca
tinha experimentado.)
Hoje, com tantas peças importantes do puzzle no seu devido lugar, até para as peças
mais pequenas se encontra facilmente o seu lugar no quadro geral. Por exemplo, o Sínodo
sobre a Família, onde vemos precisamente que “a maior perseguição à Igreja não vem dos
inimigos de fora, antes resulta do pecado na Igreja.” Por isso não é surpreendente que na
Mensagem de Akita que, tal como confirmou o Papa Bento XVI (nessa altura Cardeal
Ratzinger), é como “um prolongamento da de Fátima” de um tal modo que “estas duas
mensagens, de Fátima e de Akita, são essencialmente a mesma”2, vemos o que só pode ser
uma predição do mesmo fenómeno que vemos operar no Sínodo:
…A obra do demónio infiltrar-se-á no interior da Igreja, de modo que
se verão Cardeais contra Cardeais, Bispos contra Bispos. Os sacerdotes que
Me venerarem serão desprezados e contestados pelos sacerdotes seus irmãos.
As igrejas e altares serão saqueados. A Igreja encher-se-á daqueles que
aceitam transigir, e o demónio fará que muitos sacerdotes e almas
consagradas abandonem o serviço do Senhor.3
Há, contudo, uma peça aparentemente pequena do puzzle, mas que, no entanto, é
importante, que sempre me pareceu estranha e inteiramente fora de contexto. É a revelação
da Irmã Lúcia, na visão do “Bispo vestido de Branco”, do modo como os carrascos do Papa
vindouro, “lhe disparam vários tiros e setas”. Setas? Qual será o significado desta
referência a tais armas primitivas? Estamos tentados a pensar que talvez a Irmã Lúcia se
pudesse ter confundido neste ponto, que Nossa Senhora não poderia ter dito literalmente
que um futuro Papa seria caçado e assassinado por homens brandindo arcos e flechas.
Também aqui, no entanto, o passar do tempo parece que nos permite ainda encaixar
esta estranha peçazinha no quadro maior – com uma confirmação de ressonância bastante
arrepiante daquilo que é, com efeito, o grande significado de um pormenor aparentemente
incongruente.
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Não era difícil reparar nos mais de 100 participantes que usavam T-shirts e levavam letreiros com
emblemas do The Fatima Center, a rezar o Terço e a cantar o Avé de Fátima. Com a fé e a perseverança
– há sempre a vitória. Nossa Senhora fará o resto – e, na verdade, ELA o FEZ!

“Conquistaremos a Sua Roma,
Destruiremos as Suas Cruzes,
Escravizaremos as Suas Mulheres” …ISIS
Consideremos primeiro um artigo recente da revista Dabiq, do ISIS, citando um Imã
fanático que “vaticinava” do seguinte modo: “Conquistaremos a sua Roma, destruiremos as
Suas Cruzes, escravizaremos as suas mulheres, assim o queira Alá, o Exaltado.”
Consideremos em segundo lugar um recente artigo do diário italiano Il Giornale,
que talvez possa facultar-nos um daqueles indícios históricos precisos que esclarecem uma
profecia à medida que o seu cumprimento se aproxima (tal como a maturação da figueira
anuncia a chegada da Primavera, para usar da parábola de Nosso Senhor sobre o advento
dos Últimos Dias).
O artigo informa sobre um “e-book” que está a ser distribuído aos militantes
muçulmanos, com instruções para eles se prepararem para a conquista de Roma e
ensinando-os a usar várias armas, inclusive “arcos e setas feitos em casa”. O objetivo é
poder acumular armas cuja posse não seja atualmente ilegal para poderem ser utilizadas
numa guerrilha urbana. Como o manual instrutivo afirma: “O advento da guerra para a
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conquista de Roma consistirá, em primeiro lugar, na guerrilha urbana pelas cidades e ruas
da Europa.”
Repentinamente, a referência a um futuro Papa que é assassinado com tiros e setas
encaixa no seu lugar no grande puzzle que se está a montar perante os nossos olhos.
Podemos ter a certeza de que é assim? Sem a explicação da visão dada pela própria Virgem
Santíssima – em lugar da absurda “interpretação” do Secretário de Estado que o Vaticano
deu – obviamente que não podemos. No entanto, será sempre prudente examinar os sinais
dos tempos, quando o Céu nos dá um aviso sobre um desastre iminente – um desastre de
que quase toda a hierarquia permanece inconsciente, enquanto continua a empenhar-se no
ruinoso curso dos últimos 50 anos de deriva e decadência na Igreja, e de uma apostasia
cada vez mais extensa pelo Mundo inteiro.

NOTAS:
1. “sono indicate realtà del futuro della chiesa che man mano si sviluppano e si mostrano….
Quanto alle novità che possiamo oggi scoprire in questo messaggio è anche che non solo da
fuori vengono attacchi al Papa e alla chiesa, ma le sofferenze della chiesa vengono proprio
dall’interno della chiesa, dal peccato che esiste nella chiesa. Anche questo lo vediamo sempre
ma oggi lo vediamo in modo realmente terrificante che la più grande persecuzione alla chiesa
non viene dai nemici di fuori, ma nasce dal peccato nella chiesa.” “Intervista Concessa Dal
Santo Padre Benedetto XVI ai Giornalisti Durante Il Volo Verso Il Portogallo” @
w2.vatican.va.
2. “Mary Today,” Inside the Vatican, Novembro de 1998, pp. 30, 33.

3. Cf. “As Aparições da Santíssima Virgem Maria em Akita, Japão, à Irmã Agnes Sasagawa” @
ewtn.com. Cf. carta de aprovação episcopal @
http://campus.udayton.edu/mary/resources/akita_apparition.html
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