O aviso da Irmã Lúcia

Os últimos tempos do mundo
A Irmã Lúcia de Fátima avisou-nos que estamos nos últimos tempos. Apresentamos aqui
extractos das suas declarações ao Padre Agustín Fuentes, na última vez em que pôde falar
livremente, antes de funcionários do Vaticano lhe terem dado ordem para não falar sem
autorização prévia.

«Senhor Padre, a Santíssima Virgem não me disse que estamos nos últimos tempos
do mundo, mas fez-mo compreender por três razões.»
O combate final. «A primeira razão é porque Ela disse-me que o demónio está
travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E uma batalha decisiva é a
batalha final, em que um lado será vencedor e o outro lado sofrerá uma derrota. Assim,
a partir de agora devemos escolher o nosso lado. Ou somos por Deus ou somos pelo
demónio. Não há outra possibilidade.»
Os últimos remédios. «A segunda razão é porque Ela disse aos meus primos, como
também a mim, que Deus está a oferecer os dois últimos remédios ao mundo. São eles o
Rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. São os dois últimos remédios, o
que significa que não haverá outros.»
O pecado contra o Espírito Santo. «A terceira razão é porque, nos planos da
Divina Providência, Deus esgota todos os outros remédios antes de castigar o mundo.
Mas quando Ele vê que o mundo não presta qualquer atenção, então – como dizemos na
nossa maneira imperfeita de falar – oferece-nos com ‘temor certo’ o último meio de
salvação, a Sua Santíssima Mãe. E é com ‘temor certo’ porque, se desprezarmos e
repelirmos este último meio, não teremos mais nenhum perdão do Céu, porque teremos
cometido um pecado a que o Evangelho chama pecado contra o Espírito Santo. Este
pecado consiste em rejeitar abertamente, com pleno conhecimento e consentimento do
acto, a salvação que Ele nos oferece. Recordemos que Jesus Cristo é um Filho muito
dedicado, e que não permite que ofendamos e desprezemos a Sua Santíssima Mãe. Ao
longo de muitos séculos da história da Igreja, recolhemos o testemunho certo que
demonstra, através dos castigos terríveis que caíram sobre os que atacaram a honra da
Sua Santíssima Mãe, como Nosso Senhor Jesus Cristo sempre defendeu a honra da Sua
Mãe.»

Oração e sacrifício,
e o Santo Rosário
«A Irmã Lúcia disse-me: Os dois meios para a salvação do mundo são a oração e o
sacrifício.
«Sobre o Santo Rosário, a Irmã Lúcia disse: Repare, Senhor Padre, que a
Santíssima Virgem, nestes últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à
recitação do Rosário. E deu-nos esta eficácia de tal maneira que não há problema
temporal ou espiritual, por mais difícil que seja, na vida pessoal de cada um de nós, das
nossas famílias, das famílias do mundo ou das comunidades religiosas, ou mesmo da
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vida dos povos e nações, que não possa ser resolvido pelo Rosário. Não há problema,
afirmo-lhe, por mais difícil que seja, que não possamos resolver rezando o Rosário.
Com o Rosário, salvar-nos-emos. Santificar-nos-emos. Consolaremos a Nosso Senhor e
obteremos a salvação de muitas almas.»

Devoção ao
Imaculado Coração de Maria
«Finalmente, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe Santíssima,
consiste em considerá-La como fonte de misericórdia, de bondade e de perdão, e como a
porta segura pela qual entraremos no Céu.»

A urgência da conversão
«A Irmã Lúcia também me disse: Senhor Padre, não devemos esperar que venha de
Roma, da parte do Santo Padre, um apelo ao mundo para fazer penitência. Nem
devemos esperar que o apelo à penitência venha dos nossos Bispos nas nossas dioceses,
nem das congregações religiosas. Não! Nosso Senhor já usou muitas vezes esses meios
e o mundo não prestou atenção. É por isso que agora é necessário que cada um de nós
comece a reformar-se espiritualmente. Cada pessoa deve não só salvar a sua alma como
também todas as almas Deus lhe colocou no caminho ...»
«O demónio faz tudo o que pode para nos distrair e nos levar o amor à oração;
seremos salvos todos juntos ou seremos condenados todos juntos.»

A missão da Irmã Lúcia
«Senhor Padre, a minha missão não é indicar ao mundo os castigos materiais que
decreto virão sobre a terra, se antes o mundo não fizer oração e penitência. Não! A
minha missão é indicar a todos o perigo iminente em que estamos de perder para sempre
a nossa alma, se persistirmos em continuar agarrados ao pecado.»

«Ninguém presta atenção»
«Senhor Padre, a Santíssima Virgem está muito triste por ninguém fazer caso da
Sua Mensagem, nem os bons nem os maus: os bons, porque continuam no seu caminho
de bondade, mas sem fazer caso desta Mensagem; os maus, porque, não vendo que o
castigo de Deus já paira sobre eles por causa dos seus pecados, continuam também no
seu caminho de maldade, sem fazerem caso da Mensagem. Mas creia-me, Senhor Padre,
Deus vai castigar o mundo, e vai castigá-lo de uma de uma maneira tremenda. O castigo
do Céu está iminente.»
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