Educação, Santificação
e Consagração
O texto que se segue é uma transcrição de uma lição catequética dada pelo Padre Michael
Rodríguez na recente conferência do Exército de Advogados de Nossa Senhora em Cleveland,
Ohio. Quando ler esta lição catequética e absorver a profunda espiritualidade da nossa Fé
Católica, irá desejar ter lá estado – no meio de companheiros de ideias semelhantes que
querem fazer a Vontade de Deus e aprender a estar cada vez mais próximos d’Ele em
adoração ardente. Se não puder vir à próxima conferência, recomendo-lhe muito que
encomende os DVDs dos discursos da conferência, para os ouvir uma e outra vez e partilhálos com os seus entes queridos.
pelo Padre Michael Rodríguez da Diocese de El Paso, Texas

Este Ano de Nosso Senhor de 2017 é verdadeiramente um ano especial. É o
centenário das seis Aparições da Santíssima Mãe de Deus em Fátima, Portugal. Estas
Aparições, que tiveram lugar de 13 de Maio a 13 de Outubro de 1917, são certamente um
cumprimento magnífico da profecia bíblica que se encontra em Apoc. 12:1, “E apareceu no
Céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, com a lua sob os seus pés, e na cabeça
uma coroa de doze estrelas.”

“Graças do Centenário de Fátima”
Durante este ano do centenário das Aparições de Fátima, há sem dúvida graças
especiais que estão disponíveis para nós e que são específicas a este ano: podemos chamarlhes, e com razão, “graças do Centenário de Fátima.” Como sabemos isto? Bem, temos o
testemunho de duas das maiores místicas na história da Igreja Católica: a Beata Anne
Catherine Emmerich (1774-1824), e Santa Gertrudes a Grande, ambas das quais
profundamente devotas da Santíssima Virgem Maria.
A Beata Anne Catherine Emmerich era uma freira agostinha alemã que também era
mística, visionária, estigmatizada e profetisa. Ela viu, em autêntico pormenor visual, muitas
das realidades invisíveis de Deus e da religião católica que a maior parte de nós tem de
aceitar pela fé, por exemplo, os anjos, os demónios, o Purgatório, as vidas de Nosso Senhor
e da Sua Mãe Santíssima, e a graça dos Sacramentos. Uma das muitas coisas que Deus
revelou à Beata Anne Catherine Emmerich foi que os santos são particularmente poderosos
nos seus dias festivos, e devem ser então invocados.
Esta compreensão da actuação da graça de Deus nos Seus santos foi confirmada em
muitas ocasiões por Santa Gertrudes a Grande (1256-1302). Santa Gertrudes era também
alemã; era uma freira beneditina claustrada e uma mística, e foi a única santa em todos os
anais da história da Igreja a receber o título de “a Grande.”
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Se os santos são intercessores particularmente poderosos nos seus dias festivos,
quanto mais é a Santíssima Mãe de Deus! e ainda mais este ano, dado que 2017 é o
centenário da Sua Aparição mais importante de sempre!
Portanto, eu agora escrevo-lhes para os exortar a aproveitar em pleno as “graças do
Centenário de Fátima” que Deus está disposto a conceder-nos por Nossa Senhora,
Mediadora e Dispensadora de todas as graças. Apesar das nossas numerosas falhas, pecados
e infidelidades, Deus oferece-nos a Sua ajuda e graça. É por isto que a Nossa Mãe
Santíssima veio a Fátima há cem anos — que maravilhosa graça vinda de Deus e exclusiva
do Século XX! Agora devemos responder a esta graça! A graça de Deus: é por isto que na
visão concedida à Irmã Lúcia em Tui, Espanha em 13 de Junho de 1929, as palavras “Graça
e Misericórdia” apareciam como água cristalina que brotavam da Santíssima Trindade e da
Cruz, e corriam por sobre o altar. Agora — em 2017 — é a altura aceitável, agora é o dia da
salvação! (2 Cor. 6:2) Como iremos responder? A graça de Deus: estes são os raios intensos
de luz que irradiaram repetidamente das mãos de Nossa Senhora de Fátima! Devemos
cooperar com esta graça!
Como uma maneira de colaborar com a graça específica deste ano do centenário de
Fátima, o Fatima Center está a promover o plano “Triunfo 2017”, na esperança de
contribuir para o prometido Triunfo do Imaculado Coração de Maria. Este plano consiste de
três coisas: (1) Educação, (2) Santificação, e (3) Consagração.

Fé, Esperança e Caridade
Educação, Santificação e Consagração não só são a substância do plano Triunfo
2017, mas são também essenciais à vida espiritual num todo. A vida espiritual (também
chamada vida da graça ou vida interior) consiste em viver as três virtudes teologais – Fé,
Esperança e Caridade – e Educação, Santificação e Consagração estão relacionadas de
perto com a Fé, Esperança e Caridade, respectivamente.
A Educação deve servir a Fé; para crescermos na virtude sobrenatural da Fé,
devemos educar-nos nas verdades da Fé. Santificação significa servir a Esperança; para
crescermos na virtude sobrenatural da Esperança, devemos crescer em santidade, o que
inclui um distanciamento dos cuidados e preocupações do mundo. Consagração deve servir
a Caridade; para crescermos na virtude sobrenatural da Caridade, devemos dar todo o nosso
ser — corpo, espírito, coração e alma — a Jesus por Maria.
A vida espiritual é uma vida que é sobrenatural (isto é, que não é deste mundo),
porque está enraizada nas virtudes sobrenaturais da Fé, Esperança e Caridade: crer em
Deus, esperar em Deus e amar a Deus. Esta é a seiva da vida espiritual: crer em Deus,
esperar em Deus e amar a Deus.
Fé, Esperança e Caridade são chamadas as três virtudes teologais porque nos unem
a Deus por Jesus Cristo. Note-se como o nosso mundo moderno fez o contrário: em vez de
procurar a união com Deus, rejeitou a Deus, negou a Deus, e separou-se de Deus! O século
que já passou foi certamente o mais sem-Deus de todos os séculos, e a Santíssima Virgem
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Maria veio a Fátima exactamente há cem anos para fazer um pedido urgente — chamou a
humanidade para voltar a Deus... para deixar de ofender a Deus, para fazer reparação pelo
pecado, e encontrar a paz da única maneira autêntica: submissão a Deus, obediência a Deus
e união com Deus.
A Fé une-nos a Deus, Que é Verdade. A Esperança une-nos a Deus, Que é a
suprema Beatitude, e a Caridade une-nos a Deus, Que é a bondade infinita. A finalidade da
vida espiritual é a união com Deus. Educação, Santificação e Consagração também nos
unem a Deus na medida em que nos ajudam a crescer nas virtudes sobrenaturais da Fé,
Esperança e Caridade!
A Fé é uma virtude divinamente infusa pela qual cremos, pela autoridade de Deus,
no que Deus revelou e ensina através da Sua Santa Igreja. A Esperança é uma virtude
divinamente infusa pela qual esperamos com confiança, em virtude da promessa de Deus, a
felicidade sem fim do Céu e os meios necessários para a atingir. O primeiro e principal
objecto da nossa esperança é a possessão de Deus no Céu. A Caridade é uma virtude
divinamente infusa que nos leva a amar ao Senhor nosso Deus como o bem soberano, e
puramente só por Ele, e amar o próximo por amor de Deus.
Deus é o autor, motivo e objecto da Fé, Esperança e Caridade:
(1) Deus é o autor das três virtudes teologais. Ele dá-nos estas três pérolas preciosas
no Baptismo. Ele infunde-as nas nossas almas, e o Espírito Santo fá-las desenvolver e
aumentar.
(2) Deus é o motivo da Fé, Esperança e Caridade. Cremos, esperamos e amamos a
Deus por causa de Deus. Cremos porque Deus é a Verdade e tudo o que Ele revela é
verdadeiro. Esperamos a salvação e o Céu porque Deus é omnipotente e fiel às Suas
promessas. Amamos a Deus porque Ele é a suprema beleza e bondade.
(3) Deus é o objecto da Fé, Esperança e Caridade. Estas virtudes unem-nos a Deus,
Que é a Verdade, Beatitude e Bondade infinitas.

Fátima e Fé,
Esperança e Caridade
Fé: Notemos como Nossa Senhora de Fátima dá grande ênfase às verdades da Fé: a
Santíssima Trindade, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a
cólera de Deus, o Céu, o Inferno e o Purgatório, e, por extensão, a Morte e o Juízo, os
anjos, o demónio, o pecado, a Sagrada Eucaristia, a autoridade papal, o Magisterium da
Igreja Católica, o papel da Santíssima Virgem Maria no plano de Deus para a Redenção, a
oração, o sacrifício e a reparação. Em Fátima há um chamamento profundo e urgente da
parte de Maria Santíssima para crer em Deus e nas coisas de Deus. Ela chama-nos à fé.
Esperança: Reparemos como Nossa Senhora de Fátima dá grande ênfase à
conversão dos pecadores, à salvação das almas e a atingir o Céu. Isto é precisamente aquilo
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em que devemos ter esperança. Nós esperamos o perdão dos nossos pecados, a ajuda da
graça de Deus e da intercessão de Maria, e a vida eterna. A virtude teologal da Esperança
faz-nos viver habitualmente, em espírito, no Céu e para o Céu. Em Fátima há um
chamamento profundo e urgente da parte de Maria Santíssima para esperar em Deus e vir a
atingir o Céu. Ela chama-nos à esperança.
Caridade: Prestemos atenção em como Nossa Senhora de Fátima dá grande ênfase
no amor a Deus e na reverência por Deus. Ela lamenta profundamente que os homens
estejam a ofender a Deus, que é o oposto de amar a Deus; Ela instila nos pastorinhos de
Fátima um grande respeito por Deus, pelos Seus Mandamentos, pelos Seus Sacramentos e
pelos Seus representantes na Terra, especialmente o Papa; e revela-lhes o Seu Imaculado
Coração, que é uma fornalha ardente de amor divino e uma maravilha de caridade. Em
Fátima há um chamamento profundo e urgente da parte de Maria Santíssima para amar a
Deus, ao exemplo do Seu próprio Coração. Ela chama-nos à caridade.

O Anjo da Paz ensinou aos pastorinhos como adorar mais perfeitamente a Nosso
Senhor no Santíssimo Sacramento.

A oração que o Anjo da Paz
ensinou
Quando o Anjo da Paz apareceu pela primeira vez a Lúcia, Francisco e Jacinta na
Primavera de 1916, ensinou-lhes a rezar pela fé, esperança e caridade: “Meu Deus, eu creio,
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adoro, espero e amo-Vos.” Ensinou-lhes a fazer reparação pelos que não têm fé, esperança
e caridade: “Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos
amam.” A respeito desta oração ensinada pelo Anjo da Paz, o Padre Gruner escreveu o
seguinte:
“Quando o Anjo apareceu em 1916, deu aos pastorinhos duas orações. Deu-lhes a
primeira oração na Primavera e a segunda no Outono. Ambas as orações referiam-se
ao pecado mais comum no Século XX, os pecados contra Deus.
“Os pecados contra Deus na Sua Divindade são a falta de fé, a falta de adoração, a
falta de esperança e a falta de amor a Deus. O Anjo ensinou-lhes uma oração muito
simples para fazerem actos de fé, esperança e caridade e actos de adoração, e ao
mesmo tempo a rezar pelo perdão dos que não fazem estes actos.
“Na Primavera de 1916, pois, o Anjo prostrou-se, com a testa a tocar o chão, e disse
aos pastorinhos que seguissem o seu exemplo. Então repetiu três vezes a seguinte
oração: ‘Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os
que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam!’
“Os pastorinhos ficaram nesta posição de prostração completa e em adoração
profunda de manhã cedo até ao fim da tarde, rezando esta oração durante horas e
horas e horas. Quando finalmente levantaram a testa do chão já estava a anoitecer.
Continuaram a rezar esta oração todos os dias, desde aquele dia de Primavera até
certa altura no Verão.” [Jacinta’s Tears, pp. 3-4]

Triunfo 2017: Educação,
Santificação e Consagração
Como já mencionei, o Fatima Center está a promover um plano chamado Triunfo
2017, que é triplo: (1) Educação, (2) Santificação, e (3) Consagração. Educação,
Santificação e Consagração ajudar-nos-ão sem dúvida a crescer nas virtudes sobrenaturais
da Fé, Esperança e Caridade, respectivamente. Quais são algumas das maneiras específicas
com que cada um de nós pode responder à Mensagem de Nossa Senhora em Fátima através
da Educação, Santificação e Consagração? Quando considerarmos as propostas específicas
esboçadas a seguir, lembremo-nos de que: (a) há graças especiais ligadas a este ano de
2017, para nos ajudar a praticar esta disciplina espiritual, e (b) é urgente que cada Católico
faça a sua pequena parte — isto aplica-se a nós! —contribuindo assim para o esforço geral
da Igreja para merecer a graça suficiente para que o Santo Padre, em união com todos os
Bispos do mundo, consagre finalmente a Rússia ao Imaculado Coração de Maria.
Educação: Não é de surpreender que a Educação desempenha um papel
significativo nas Aparições de Nossa Senhora de Fátima. Lúcia escreveu nas suas memórias
que a primeira lembrança que tinha era de aprender a Ave Maria da boca da sua mãe. A
mãe, Maria Rosa, era muito devota, e era uma das poucas pessoas em Aljustrel que sabia
ler. Aljustrel era o nome da aldeia, a uns 800 metros a sul de Fátima, onde os três
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pastorinhos e as suas famílias moravam. A maior parte dos livros de Maria Rosa era de
temas piedosos. Maria Rosa não só instruía os filhos no catecismo, mas também os filhos
dos vizinhos.
Nos serões, a Srª Maria Rosa lia aos filhos trechos da Bíblia e das Vidas dos Santos.
Era diligente e constante a lembrar-lhes que rezassem as suas orações, especialmente o
Santo Terço. Graças a esta excelente educação e orações domésticas, Lúcia pôde receber a
Primeira Sagrada Comunhão aos seis anos em vez de dez, como era costume na altura.
Em 13 de Junho de 1917, durante a Sua segunda Aparição, Nossa Senhora pediu à
pequena Lúcia algo de muito específico: “Quero que aprendas a ler e escrever e mais tarde
dir-te-ei o que mais irei querer.”
São as seguintes as quatro áreas em que pode trabalhar na Educação para o Triunfo
2017: (a) a Mensagem de Fátima, (b) as verdades da Fé Católica, (c) o Santo Sacrifício da
Missa, e (d) a crise na Igreja.

Educação:
A Mensagem de Fátima
Eduquemo-nos a nós e aos outros na Mensagem de Fátima na sua totalidade. Como
ponto de partida, incito-vos a ler (ou voltar a ler!) A Verdadeira História de Fátima, do
Padre João de Marchi (sacerdote italiano dos Missionários da Consolata, I.M.C), que está
disponível em grande quantidade no Fatima Center.
Estudar e aprender a Mensagem de Fátima na sua totalidade significa compreender
que a Rússia ainda não foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria como Deus pediu, e
que o conteúdo completo do Terceiro Segredo ainda não foi revelado como Nossa Senhora
mandou. Assim, a Mensagem de Fátima completa revela uma grave desobediência a Deus
da parte dos Papas desde 1929 (com respeito à Consagração da Rússia) e desde 1960 (com
respeito à revelação total do Terceiro Segredo), e como consequência um estado de grave
desobediência a Deus com que conduziram a Igreja.

Educação: As verdades
da Fé Católica
Eduquemo-nos a nós e aos outros nas verdades da Fé Católica. Isto é de uma
importância suprema. Ainda há devotos Católicos demais que estão familiarizados com a
Missa Latina Tradicional e rezam o Santo Terço, mas não percebem a gravidade do que
está a passar em toda a Igreja Católica oficial, a saber, a perda da Fé Católica. As verdades
da Religião católica já não estão a ser transmitidas na vastíssima maioria das paróquias,
escolas e lares católicos. A situação não podia ser mais calamitosa, porque sem estas
verdades, já não somos Católicos, não podemos agradar a Deus, e não podemos ser salvos!
O IV Concílio de Constantinopla (869 D.C.) pronunciou solenemente o seguinte
ensinamento, que foi reafirmado pelo I Concílio Vaticano (1869-1870 D.C.): “A primeira
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condição da salvação é manter a regra da verdadeira fé.” Hoje, no ano de Nosso Senhor de
2017, onde está a paróquia ou escola católica que mantém a regra da verdadeira fé?
Consideremos os três exemplos seguintes da regra da verdadeira Fé: o mandato
missionário da Igreja Católica, os Quatro Novíssimos e a santidade do Santo Matrimónio.
Onde é que estas verdades da Fé Católica estão a ser ensinadas correctamente no
Catolicismo oficial? Onde?
Numa das passagens mais importantes de todas as Sagradas Escrituras, Mt. 28:1820, quando o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava prestes a subir ao Céu, ordenou
aos Seus Apóstolos que baptizassem, ensinassem e convertessem todas as nações a Ele —
chama-se a isto a Grande Comissão. A Igreja Católica tem a devida autoridade e por isso é
chamada a converter todas as almas a Jesus Cristo e à única e verdadeira Religião Católica.
Que nobre chamamento! Que dever maravilhoso! Que assombrosa missão! Mas onde é que
isto é ensinado no Catolicismo oficial? Onde? Pelo contrário, centenas de milhões de
Católicos estão a ser levados diabolicamente a pensar que se devem “respeitar” as religiões
falsas!
Os Quatro Novíssimos: Morte, Juízo, Inferno e Paraíso. A alma que perece em
estado de pecado mortal será condenada para toda a eternidade. Onde é que a verdade sobre
o Céu, Inferno e o Juízo está a ser ensinada no Catolicismo oficial? Onde? Pelo contrário,
centenas de milhões de Católicos estão a ser levados diabolicamente a pensar que a seguir à
morte se vai automaticamente “para um lugar melhor” e que se fica “em paz com Deus.”
A Igreja Católica ensina que a finalidade primária do matrimónio é a procriação e a
educação dos filhos. Onde é que encontra isto ensinado e vivido no Catolicismo oficial?
Onde? Quando foi a última vez que encontraram uma grande família católica de dez, doze
ou dezasseis filhos na paróquia local? Quanto à santidade e indissolubilidade do
matrimónio, Jesus Cristo e a Sua Igreja ensinam: “Portanto, o que Deus juntou, que
ninguém separe.” (Mt. 19:6) Pelo contrário, centenas de milhões de Católicos estão a ser
levados diabolicamente — pelo Papa Francisco em pessoa! — a pensar que é
“misericordioso” tornar o processo de anulação da Igreja mais rápido e mais fácil.
Para recuperar a Fé Católica e manter a regra da verdadeira fé, devemos educar-nos
e aos outros sobre as verdades da Fé. Para evitar toda a ambiguidade, confusão, erros e
heresias que prevalecem tanto no Catolicismo oficial nas últimas cinco décadas,
recomendo-lhes fortemente que estudem material anterior ao Concílio Vaticano II, por
exemplo, Catecismos, Encíclicas papais, manuais de teologia e livros de orações. Como um
simples ponto de partida, animo-os a que leiam o folheto sobre o Catecismo Católico,
publicado pelo Fatima Center para este ano do centenário, 2017.

Continua no próximo número
[1] Educação: O Santo Sacrifício da Missa.
[2] Educação: A actual crise na Igreja
[3] Santificação
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[4] Francisco e a Esperança do Céu
[5] Consagração

Ofereça a si mesmo o tesouro de possuir os DVDs de todo o discurso do Padre
Rodríguez. Partilhe este alimento para a alma com os seus amigos e pessoas queridas.
Para encomendar, veja a página 54 deste número.
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