Fátima:
O único caminho
para a paz mundial
Boas-vindas
por Coralie Graham, Editora
O Fatima Center realizou a sua Conferência “Único caminho para a paz mundial” em Botucatu, Brasil de 19 a 25
de Agosto de 2007. Este é o texto do discurso inicial de boas-vindas.

Bom dia! Espero que todos tenham descansado bem e que aqui estejam confortáveis. Fizemos o
possível para tratarmos de tudo o que é necessário. Esta é a nossa oitava Conferência Mundial da Paz
por Nossa Senhora de Fátima. A nossa imagem da Virgem Peregrina acompanha-nos sempre,
porque, afinal, é tudo por Ela, não é por nós. Sou Coralie Graham, editora de The Fatima Crusader,
que é a maior revista do mundo dedicada a Fátima, e que tem feito por publicar integralmente a
Mensagem de Fátima, de modo a que se cumpram os pedidos urgentes de Nossa Senhora.
Gostaria que as nossas revistas fossem traduzidas em todas as vossas línguas. Fazemos por isso,
mas há um pequeno pormenor chamado “dinheiro”, que nem sempre nos permite fazê-lo.

Podemos escolher!
Creio que a maior parte de nós — se não todos — sabe que Nossa Senhora apareceu em Fátima
e deu-nos várias escolhas. Podemos ter paz no mundo, ou podemos ter guerras. Podemos ter o
aniquilamento de nações, ou podemos sobreviver. Podemos sofrer numa ditadura de ateus, ou
podemos ter a liberdade dos nossos direitos religiosos à única e verdadeira Fé Católica. São estas as
escolhas que Nossa Senhora nos deu.
Nossa Senhora de Fátima também nos deu a solução. Tudo o que temos a fazer é segui-la. Ela
tinha um simples pedido, que é este: que o Santo Padre, juntamente com todos os Bispos do mundo,
consagre especificamente a Rússia ao Seu Imaculado Coração.
É tão simples. É uma oração de dez minutos. Mas temos que perguntar a nós próprios: porque é
que não se faz? Não é o Fatima Center que a pediu, foi Nossa Senhora quem o fez.
Como sabemos que é verdade? Porque Ela veio Fátima dar-nos esta Mensagem. E sabemos que
é verdade porque Deus a confirmou. E Deus confirmou pessoalmente a Mensagem de Fátima através
do Milagre do Sol.

Deus apoia Fátima
Nossa Senhora prometeu em Fátima aos três pastorinhos que haveria um milagre, para que
todos acreditassem. Setenta mil (70.000) pessoas foram testemunhas deste milagre, em que o sol
ziguezagueou no céu, ficou de todas as cores do arco-íris, precipitou-se sobre a terra e,
repentinamente, voltou ao firmamento. Entretanto, aquela gente tinha estado debaixo de chuva
torrencial, com lama até aos tornozelos. Mas quando o sol voltou ao seu lugar no céu, ficaram de
repente secos e limpos.
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Ora isto é que é um milagre estupendo do próprio Deus. Mas então porque é que o mundo
ainda está à espera de uma oração de dez minutos, especialmente porque trará a paz a um mundo
dilacerado pela guerra?
Este é o motivo do nosso trabalho. Não deixaremos que a Mensagem de Fátima seja silenciada.
Não deixaremos que Nossa Senhora seja silenciada. Estaremos firmes até ao fim, até que sejam
cumpridos os Seus pedidos, até que venha o triunfo do Seu Imaculado Coração.
Uma oração de dez minutos! Ela não pediu um milhão de dólares. Não pediu que escalássemos
uma montanha ou atravessássemos um oceano a nado. Pediu-nos que rezássemos. Não é impossível.
Há pessoas que gostam de dizer: “Bem, não podemos todos rezar no mesmo dia.” Olhem para a
televisão. Tem todos os géneros de programas, todo o dia e toda a noite. No nosso país há quem
esteja a pé às três da manhã. E outros, nos seus países, estão a pé às cinco da manhã. E para outros, é
meio-dia. Não há razão para que todos os Bispos católicos do mundo não se associem e — ao mesmo
tempo, em união com o Santo Padre — rezem esta simples oração.
Há muita oposição contra Fátima, e em especial o pedido de Consagração que Nossa Senhora
fez. Os nossos distintos oradores explicar-lhes-ão e ajudá-los-ão a compreender porque é que Nossa
Senhora tem sido ignorada e porque é que a Mensagem de Fátima ainda não foi cumprida.

Nossa Senhora escolheu-nos!
Nossa Senhora escolheu-nos para virmos aqui hoje. Todos (creio eu), tivemos de superar muitos
obstáculos pessoais para virmos cá. Oposição, talvez? Aviões que se perderam? Mas sabem, quando
se faz qualquer coisa por Nossa Senhora de Fátima, o demónio tem maneira de se meter nisso e
tentar criar-nos dificuldades. Foi Nossa Senhora que nos trouxe aqui hoje. Poderemos pensar que a
ideia foi nossa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Foi Ela que nos trouxe aqui hoje.
E trouxe-nos cá por uma razão.
Na última Conferência de Bispos, pedimos a todos os presentes que rezassem uma Ave Maria e
que olhassem para a Sua santa imagem e para os Seus olhos. Convido-os a fazerem o mesmo. Ela
dir-nos-á, no nosso coração, o que devemos fazer. Porque é que Ela nos trouxe aqui? O que é que Ela
espera de nós?

A nossa obrigação conjunta
Sabem, a partir da altura em que conhecermos a Mensagem de Fátima, é nossa obrigação
fazermos o que estiver ao nosso alcance para que ela se cumpra. Não podemos ignorá-la. Muita gente
em todo o mundo, em todas as situações da vida, até mesmo religiosos, tem-na ignorado. Nós não
podemos. Não podemos ser Católicos e ignorar as palavras da Mãe de Deus, que foram pessoalmente
confirmadas por Deus. Temos que agir o melhor que pudermos, no sentido de se cumprirem os Seus
pedidos. Rezamos para que cada um de vós, quando regressar à sua paróquia, à sua diocese, leve
consigo a nossa literatura e escapulários, para os espalhar entre o seu povo.
Devemos unir-nos todos. Não podemos vencer sozinhos. Mas podemos vencer juntos! Somos
Católicos! Sabemos rezar e o demónio não consegue impedir-nos.
Unir os nossos esforços e fazer por que Nossa Senhora seja ouvida e respeitada, eis o que nos
traz aqui. E, como disse, é o que os nossos oradores irão fazer.
Antes de começarmos a conferência, gostava de lhes ler um poema pequeno que acho que é
muito apropriado. Foi escrito há uns anos por mão anónima. Chama-se “Escuta-Me.” Quem o
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escreveu interroga-se: se Jesus estivesse aqui hoje, perante nós, o que diria? Não podemos ter a
certeza, mas creio que o que aqui diz é pertinente.

Escuta-Me
Pára um momento e escuta-Me;
tenho uma pergunta a fazer-te.
Porque ignoras a Minha Mãe?
Escolhi-A para ser Minha Mãe,
e maior perfeição nunca se conheceu.
Porque ignoras a Minha Mãe?
Nasci por Ela, para que fôssemos todos
membros espirituais de uma só família.
Porque ignoras a Minha Mãe?
Enviei-A para ti com uma Mensagem Divina,
não uma ou duas vezes, mas muitas vezes.
E continuas a ignorar a Minha Mãe.
Ela deu aos Seus filhos amados o Seu Rosário,
como uma grinalda de graças, para ser uma chave do Céu.
E continuas a ignorar a Minha Mãe.
Ela levou a Minha mensagem a La Salette,
mas não cumpriste os seus pedidos.
Porque ignoras a Minha Mãe?
Enviei-A de novo à gruta de Lourdes, mas,
tal como antes, não prestaste atenção às suas palavras.
Porque ignoras a Minha Mãe?
Ela veio de novo aos campos de Fátima, pedindo
orações e sacrifícios em nome do Seu Filho.
E continuas a ignorar a Minha Mãe.
Enviei-a do Céu à terra, para
A honrares e Lhe dares o teu amor.
E continuas a ignorar a Minha Mãe.
Quando ignoras a Minha Mãe, ignoras o Seu Filho,
porque Ela é a mais querida para Mim.
Porque ignoras a Minha Mãe?
Emenda-te sem tardar, pois
o caminho ideal para Jesus é Maria.
Portanto, deixa de ignorar a Minha Mãe.
Acho que isto diz tudo. Sabemos que há muita gente no mundo que ignora a nossa Mãe.
Compete-nos destruir a ignorância, para que deixem de A ignorar e obedeçam aos Seus pedidos.
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Preocupamo-nos com os nossos filhos!
Outra das razões para eu abrir hoje a Conferência é que lhes vou pedir para rezarem três Ave
Marias comigo, por intenção de todos os benfeitores desta Conferência. Foram eles quem se
sacrificou e enviou esmolas para que pudéssemos alugar este local e pagar todos os bilhetes de avião,
comida e alojamento. Não foi o Fatima Center, foram os nossos caros paroquianos em todo o mundo
que se sacrificaram para que pudessem estar aqui.
Porque se preocupam com os seis filhos. Estou a falar em nome das mães e avós, dos pais e dos
avôs e de todos os amigos de Nossa Senhora que estão muito preocupados com o bem-estar dos
nossos filhos. Há um cerco astronomicamente grande de influência diabólica lá fora. Só Nossa
Senhora de Fátima tem a solução. Eis aqui, pois, mais uma razão para estas pessoas se terem
esforçado e mandado dinheiro; porque precisam de vós.
Precisamos de vós. Por favor, ajudem-nos a salvar os nossos filhos. Por favor associem-se a
mim a rezar três Ave Marias por todos os que se sacrificaram tanto para que pudéssemos trazê-los
aqui e organizar hoje esta Conferência de Fátima.
Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos proteja.

Reze três Ave Marias!
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