VÓS FOSTES ESCOLHIDOS
O texto seguinte foi o discurso de abertura da Conferência Mundial dos Bispos
em Tuy, Espanha, em 6 de Outubro de 2006.
por Coralie Graham, Editora

Excelências Reverendíssimas, Reverendos Padres, Santos Religiosos, senhoras e senhores:
Chamo-me Coralie Graham, sou editora de The Fatima Crusader e sou apenas uma dos auxiliares do
Senhor Padre. Ele tem muitos, que aqui encontrareis — fazendo para que a vossa estadia seja o mais
confortável possível. Mas a razão porque vos trouxemos aqui é outra história.
Nossa Senhora veio a Fátima com uma Mensagem urgente para o mundo, eu dei-a a três
crianças. Essa Mensagem era: “Deus pede ao Santo Padre que faça, em união com todos os Bispos
(católicos) do mundo, a Consagração da Rússia ao Meu Imaculado Coração.” Uma oração de dez
minutos podia trazer uma paz autêntica a todo o mundo.
Não há paz no mundo, e apesar disso, ainda há quem queira que pensemos que a Consagração já
foi feita. Os nossos oradores irão mostrar-vos, com a sua eloquência, através de factos e mais factos,
como é que sabemos que não foi feita. Sois todos pessoas muito inteligentes, e podeis ver por vós
próprios que não há paz no mundo. Ora como Nossa Senhora não mente, é fácil deduzir que os Seus
pedidos, feitos em Fátima, ainda não foram obedecidos.
É uma oração de dez minutos. Não é coisa de biliões de dólares; não temos que escalar
montanhas ou atravessar oceanos a nado; uma oração de dez minutos pode trazer ao mundo a
verdadeira paz.
As crianças que estão aqui hoje connosco lembram-nos que é o nosso dever, como adultos, e,
ouso dizê-lo, o vosso como pastores dos vossos rebanhos, proteger as nossas crianças. Sabemos o
que irá acontecer. Alguns de vós têm guerras nos vossos países. Temos tido muita sorte no Canadá e
nos Estados Unidos, apesar do ataque às Torres Gémeas, mas creio que ainda há-de vir mais.
Nenhum de nós está seguro. Nenhum de nós pode dizer: “Bem, isso não acontecerá a mim, não
acontecerá aqui.” Pode acontecer, e irá acontecer.
Nossa Senhora avisou-nos sobre o aniquilamento de nações. Perante tão graves consequências,
como não havemos de Lhe obedecer? Como poderemos ignorá-La? Mas Ela tem sido ignorada e
rejeitada desde 1917, porque o Seu simples pedido ainda não foi obedecido. As guerras estão a
aproximar-se das nossas casas, onde quer que seja que vivamos. E podemos ver o que está a
acontecer por todo o mundo, com os problemas das drogas, os problemas do aborto, a pornografia;
todo o género de coisas perversas e pecaminosas.
Vós que aqui estais, creio que foram escolhidos por Nossa Senhora. Sois o exército de Gedeão.
E eu, em particular, porque é que estou aqui hoje? Porque estou a representar as mães e as avós,
os pais e os avôs. Preocupamo-nos com as nossas crianças, e eu falo por todos os que nos escreveram
e, digamo-lo francamente, fizeram doações para que vós pudésseis estar aqui. Eles querem que
conheçais bem a Mensagem de Fátima, que saibais que algumas das coisas que tendes vindo a ouvir
sobre Fátima não correspondem verdadeiramente aos factos. E, mais do que tudo, querem que
compreendais as terríveis consequências de não obedecer à ordem que Deus nos enviou através da
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Sua Santíssima Mãe, e pedem-vos que façais tudo o que puderdes para que se venham a cumprir os
pedidos de Nossa Senhora de Fátima.
Quando voltardes para casa, talvez tenhais aprendido alguma coisa que não sabíeis. Ou que
talvez já tivésseis ouvido, mas que agora compreendeis melhor. E agora podereis ajudar os vossos
próximos e os vossos filhos espirituais a conhecer, compreender e agir para que se cumpra a
Mensagem urgente de Nossa Senhora de Fátima.
Deus criou o Milagre do Sol para que acreditássemos; para que não pensássemos: “Oh, é mais
uma fantasia de três crianças.” Ele quis que acreditássemos, para podermos reagir, para fazermos o
que Ela pediu.
Mas até hoje, os pedidos de Nossa Senhora de Fátima não foram atendidos; a Consagração da
Rússia não foi feita.
Mas então, o que é preciso? É preciso que cada um de nós, na nossa vida, faça o que estiver ao
seu alcance para difundir a Mensagem de Fátima, e distribuir materiais aos que não compreendem, e
tentar ensiná-los. Trouxemos uma grande variedade de materiais sobre Fátima, em várias línguas,
para vos ajudar. Podemos também enviar-vos gratuitamente mais materiais sobre Fátima, para que
possais distribuí-los nas vossas dioceses e paróquias, aos vossos familiares e amigos e vizinhos.
Quantos de nós nos preocupamos com as nossas famílias; se elas ouvissem e conhecessem a
verdade! Todos nós nos preocupamos com os nossos amigos e vizinhos e pessoas queridas em todo o
mundo, e especialmente com as crianças. Temos obrigação de proteger as nossas crianças. É nossa
responsabilidade fazer por que tenham um ambiente solidamente católico em que possam crescer.
Mas olhai para o mundo de hoje. Que género de futuro terão pela frente? É preciso fazermos para
que se alcance o triunfo de Nossa Senhora de Fátima.
Ireis saber de muitas coisas que vos ajudarão. Temos oradores muito eloquentes, que
investigaram em profundidade a Mensagem de Fátima e os acontecimentos mundiais. Fizeram um
bom trabalho, na sua missão de vos transmitir a Mensagem salvífica de Fátima na sua totalidade.
Além de ser informativa, Fátima é muito edificante. E aproveitando o espírito de edificação dos
que, entre vós, abraçaram a devoção a Nossa Senhora de Fátima, gostaria de vos ler umas cartas que
recebi.
Uma delas veio de um Bispo na Índia para o Padre Gruner. E diz:
“Há tantos anos que tem rezado, trabalhado e exortado pessoas em todo o mundo a
atenderem ao pedido de Nossa Senhora de Fátima. O Seu pedido urgente era que a Rússia
fosse consagrada ao seu Imaculado Coração. Recebi continuamente diversos tipos de
literatura sobre este assunto do seu centro, durante os anos em que fui Bispo Auxiliar.
Mesmo agora, que já estou aposentado, nunca deixou de continuar a enviar-me esses
materiais. Estou-lhe muito agradecido por isso. Embora não possa comparecer, rezo a
Nosso Senhor e a Nossa Senhora pela paz neste nosso mundo agitado. Que o Espírito Santo
ilumine o nosso Santo Padre sobre este assunto. Para si e para os seus colaboradores, envio
as minhas orações e os meus votos de boa sorte. Que Nossa Senhora de Fátima vos abençoe
a todos.”
Tenho outra carta que penso que será muito edificante de se ouvir. Esta carta é típica do espírito
geral de todos os que se sacrificaram para que fosse possível ter-vos aqui. Como se pode calcular,
trazer pessoas de avião de todo o mundo e arranjar-lhes lugares num hotel, fica tudo numa quantia
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bastante grande. Nós, no Fatima Center, não podíamos ter conseguido isto por nós próprios, mas toda
a gente junta, que vos queria ver aqui, deu-nos uma ajuda, porque vos queriam aqui, porque precisam
de vós para ajudar os seus filhos. Aqui está um relance sobre os seus corações:
“Gostaria muito de ir à Conferência e em peregrinação, mas é um pouco melhor
patrocinar um Bispo que possa ter necessidade de assistência económica. Em vez de eu ir,
quero que seja ele a beneficiar. Que Deus abençoe a vossa generosidade e a todos que dão
uma ajuda, como anjos de luz.”
Este é o espírito que vos trouxe aqui: este espírito das pessoas que estão a rezar e a sacrificar-se
e a dar o que podem. Aquela mulher queria vir, mas entendeu que era mais importante que vós
viessem, porque vós sois quem pode ajudar as nossas crianças.
Para terminar, quero que tenhais sempre presente que estas pessoas pediram-vos que viessem
aqui e aprendessem que fosse possível. E que fizessem tudo o que fosse necessário para apressar o
triunfo Nossa Senhora de Fátima, para que haja uma verdadeira paz no mundo. Mas não apenas uma
verdadeira paz; a concretização dos pedidos de Nossa Senhora de Fátima também nos trará a
salvação das almas. Esperamos dia a dia para fazermos o possível para que se cumpra a ordem do
Céu para consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, evitando que mais almas vão
para o inferno. Em última análise, é isso que está em jogo. Sim, queremos paz, mas foi pela salvação
das almas que Nossa Senhora realmente veio.
É a altura de tirar as luvas, sair das trincheiras e avançar para o combate, para defender Nossa
Senhora de Fátima e apressar o Seu triunfo. Que Deus vos abençoe.

No último dia da Conferência,
tivemos a graça da presença de uma
imagem de Nossa Senhora de Fátima.
A nossa imagem da Virgem
Peregrina tinha sido rejeitada pela
linha aérea e não nos pôde
acompanhar. Fez-se, a propósito, o
seguinte comentário breve:
“Hoje temos uma nova visita.
Parece ter decidido estar aqui no dia
de hoje, o Dia Festivo de Fátima,
para estar presente na vossa
despedida. Deixo ao encargo dos
vossos corações saber porque é que
Ela conseguiu vir no último dia.
Conseguimo-La de forma muito
invulgar. Na noite passada, perdemo-nos ao regressar do Santuário. Era tarde, e todas as lojas estavam
fechadas, menos uma. Entrámos, e perguntámos se tinham alguma imagem de madeira de Nossa
Senhora de Fátima. “Sim, temos uma, é muito, muito especial. Foi talhada à mão por um parente do
escultor que fez a imagem que está na Capelinha.” (Pertence também à mesma família que fez a nossa
imagem da Virgem Peregrina. A sua imagem aparece na placa de identificação que estais a usar neste
momento sobre o vosso coração.) Disseram-nos que a imagem já tinha sido apalavrada, mas parece que
Nossa Senhora tinha um plano diferente. Não foram buscar a imagem, e foi assim que Ela está aqui
hoje convosco. Parece que escolheu estar convosco. Olhai nos Seus olhos. Talvez Ela tenha algo para vos
dizer, e só a vós, no vosso coração.”
— Coralie Graham, editora de The Fatima Crusader
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