Imagem da Virgem Maria
sobrevive a um terramoto
de grau 7,8
por Nelson Hertel

Um grande terramoto de grau 7,8 fez tremer o Equador em 16 de Abril de 2016,
causando de repente centenas de mortos. Vemos nesta foto que, apesar dos efeitos
devastadores do terramoto, a imagem de Nossa Senhora da Luz, situada na Escola Leonie
Aviat em Manta foi miraculosamente poupada.
Também escaparam o Santíssimo Sacramento, reservado no sacrário da capela da
escola, e uma imagem mais pequena de Nossa Senhora, além de vários objectos litúrgicos.
O resto da escola foi reduzido a entulho. Na paróquia de Nossa Senhora do Rosário em
Tarqui, outra imagem da Santíssima Virgem não foi tocada.
Poderia este terramoto ter sido permitido pelo Céu como castigo de pecados,
especialmente o crime de blasfémia? Quase há 100 anos, em Fátima, Nossa Senhora pediunos que não ofendêssemos mais a Deus, porque “já está muito ofendido.” Os pecados
horríveis têm aumentado drasticamente a níveis exponenciais nas últimas décadas. Falando
à Irmã Lúcia em 1930, Nosso Senhor disse-lhe, a respeito da devoção dos Cinco Primeiros
Sábados, que a quinta maneira em como as pessoas blasfemam contra o Imaculado Coração
são as “ofensas daqueles que A ultrajam directamente nas Suas sagradas imagens.” Ao
proteger as sagradas imagens da Sua Mãe no Equador, Jesus mostra-nos quão importantes
elas são para Si, como também o devem ser para nós.
O próprio Deus ordena-nos que façamos reparação ao Imaculado Coração de Maria.
A quem quisesse fazer a devoção reparatória dos Cinco Primeiros Sábados, Ela prometeu
“assistir-lhes à hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação”.
Comecemos (novamente) a fazer séria e fielmente os Cinco Primeiros Sábados.
Façamos reparação fervente pelos nossos pecados e pelos de toda a humanidade. Ficaremos
então com a certeza da assistência da Mãe Santíssima à hora da morte, quer ela venha
buscar-nos, quer não, repentinamente, como aconteceu com os que foram mortos no
terramoto do Equador.
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Vemos aqui como Deus protegeu a
Imagem da Sua Santíssima Mãe.

O terramoto recorda-nos que não
sabemos quando seremos chamados.

Use o seu Escapulário Castanho e
reze o Terço para assegurar que terá
protecção salvífica para a sua alma.

2

