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O Terceiro Segredo:

Tem direito a conhecê-lo
Tem obrigação de o procurar

Pergunta: “Não estarão a exagerar quando dizem que o
Papa tem uma obrigação moral grave de divulgar o Terceiro
Segredo aos Fiéis?”
Resposta: A resposta breve é: se é importante nós conhecermos
o conteúdo do Terceiro Segredo, e se nos é dirigido pela Mãe de
Deus, então ninguém, nem mesmo o Papa, tem o direito de impedir
que o conheçamos. Se o conteúdo é tão sério que leve apenas uma
alma a arrepender-se ao conhecê-lo, a ir-se confessar e a levar em
seguida uma vida de graça, indo depois para o Céu, o Papa, nem que
seja só por essa alma, deve revelar essas palavras proféticas, custe o
que custar, mesmo que, ao fazê-lo, ponha em grave risco a sua vida.
E os leigos? Têm alguma coisa a ver com a revelação do
Terceiro Segredo? Terão desculpa, se não conhecerem o conteúdo do Terceiro Segredo? E se o
conhecerem, isto não lhes trará mais responsabilidades? E assim sendo, o Papa devia ou não
fazer-nos o favor de o revelar?
Resposta: A resposta mais breve é Não. Os leigos precisam hoje de ser avisados a respeito dos
perigos para a sua Fé. Se uma pessoa perde a sua Fé, mesmo que seja pelo escândalo dado por um
mau sacerdote, Bispo, Cardeal ou até um Papa , será condenado ao inferno por toda a eternidade (a
não ser que se arrependa antes de morrer). E isto porque, se não crermos em Jesus Cristo, já estamos
condenados pelos nossos pecados. Nosso Senhor disse: “Porque se não acreditais que Eu sou Ele,
morrereis no vosso pecado.” (Jo. 8:24)
É através dos méritos de Jesus Cristo que seremos salvos. Estes méritos não nos poderão ser
aplicados se não crermos em Jesus Cristo. Portanto, como é a nossa Fé que está a ser ameaçada, e
como o Terceiro Segredo nos esclarece explicitamente sobre esta ameaça, e certamente nos diz como
vencer o perigo com a ajuda de Nossa Senhora, precisamos todos de conhecer o Terceiro Segredo. E
precisamos já. Encontrará uma resposta mais pormenorizada a esta pergunta nos restantes artigos
deste número — especialmente “Uma reposta a desculpas de mau pagador e a ‘reservas mentais’” e a
petição “Salvai-nos — Nós Perecemos! Petição canónica ao nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI”.
Os leigos devem ou podem fazer por que seja divulgado o Terceiro Segredo?
Resposta: Os leigos têm esse direito. Os leigos têm o direito de pedir os seus direitos. Isto está
explicado na petição. O Cânone 212 do Código de Direito Canónico afirma isto, assim como o
Concílio Vaticano II (L.G. Par. 37) E o mesmo se depreende das definições tradicionais da Fé —
Vaticano I em 1870, e o Segundo Concílio de Lyon em 1274. Veja a “Salvai-nos — Nós Perecemos!
Petição canónica ao nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI”.
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Como é que os leigos podem ajudar?
Resposta:
a.

Esteja informado o mais possível. Leia e releia o material disponível sobre o Terceiro
Segredo. Peça-nos uma lista do que temos disponível sobre o Terceiro Segredo. Utilize o
nosso motor de busca da Internet para investigar o Terceiro Segredo.

b. Reze para que seja revelado depressa e na sua totalidade.
c.

Passe estes artigos a outros leigos, para os ajudar a compreender a importância e a
urgência do Terceiro Segredo.

d. Assine a petição pela revelação do Terceiro Segredo.
e.

Dê estes artigos e petições aos seus sacerdotes. Peça-lhes que os leiam, assinem e
divulguem.

f.

Telefone ao seu Bispo; mande um email e/ou um fax ao Vaticano, pedindo ao Papa que
publique para todo o mundo o Terceiro Segredo completo e inteiro.

g.

Reze frequentemente o Rosário por esta intenção, e convença outras pessoas a fazer o
mesmo.
“A minha missão não é indicar ao mundo os castigos
materiais que certamente virão se o mundo antes não rezar
e fizer penitência. Não! A minha missão é indicar a todos o
perigo iminente em que estamos de perder as nossas almas
para toda a eternidade, se continuarmos obstinados no
pecado.”
... a Irmã Lúcia ao Padre Fuentes
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