Conferência revitaliza
o clero latino-americano
em relação à Mensagem de Fátima
The Fatima Center realizou a sua Conferência “Único caminho para a paz mundial” em Botucatu, Brasil de 19 a
25 de Agosto de 2007.

Cerca de 200 Bispos e padres de toda a América Latina estiveram presentes, incluindo
representantes do Brasil, Chile, Equador, Guiana, México, Trinidad, Jamaica, Peru, Paraguai,
Argentina, Bolívia e Uruguai; assim como da Índia, das Filipinas e dos Estados Unidos.
A conferência teve lugar na bela cidade de Botucatu, cerca de 210 quilómetros a oeste de São
Paulo. O Arcebispo Aloysio José Leal Penna, titular da diocese de Botucatu, deu as boas-vindas à
conferência e disponibilizou o centro diocesano de retiros para a mesma se realizar.
As palestras realizaram-se numa grande tenda profissional, montada no centro do pátio da
casa de retiros. Obteve-se assim uma atmosfera aberta, que permitiu que os participantes apreciassem
o sol de Botucatu, cidade cujo nome bem de uma palavra indígena que significa “bom ar”.

Os padres que estiveram na Conferência mostraram o seu desejo de saberem mais sobre a Mensagem de Fátima e
a sua urgência para a salvação das almas e a paz mundial.

http://www.fatima.org/port/crusader/cr87/cr87pg08.pdf
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Reverência e entusiasmo
A Mensagem de Nossa Senhora de Fátima foi recebida com reverência e entusiasmo pelos
presentes. Os religiosos foram revitalizados pelas palestras, e exprimiram um firme desejo de
divulgar a Mensagem nas suas paróquias e dioceses.
Os oradores (em inglês) da conferência cobriram muitos assuntos, incluindo a simplicidade e
profundidade da Mensagem de Fátima; o Milagre do Sol; os Cinco Primeiros Sábados; as últimas
notícias sobre o Terceiro Segredo (ver “O Encobrimento do Terceiro Segredo”); a necessidade da
Consagração da Rússia; a verdadeira natureza satânica do Marxismo; a legislação sobre crimes de
ódio que, na prática, reprime o Cristianismo; a conquista virtual da América Latina pelo
Protestantismo (ver “Porque o Êxodo em massa ao Protestantismo?”); os enganos das Nações Unidas
e da perestroika (ver “O engano da Perestroika Actualizado!”); as novas e horríveis armas de
destruição; e ainda outros assuntos relativos à Mensagem de Fátima (ver a lista completa em inglês).
Uma óptima equipa de tradutores encarregou-se da tradução simultânea das palestras para português
e espanhol.

Riquezas espirituais
Os eclesiásticos alimentaram não só as suas mentes como também as suas almas. Houve
períodos de oração, Santa Missa e Bênção. Rezou-se todos os dias o Rosário de quinze mistérios. O
clero latino-americano gosta muito de cantar, e durante a semana foram entoados vários e belos hinos
a Nossa Senhora.
Despertou grande interesse a proposta do Padre Gruner de organizar um “Movimento dos
Sacerdotes por Fátima”, uma organização informal de sacerdotes que aceitam cinco princípios
básicos:
1) Aderência total aos dogmas da Fé, tais como foram definidos infalivelmente pelo
Magisterium;
2) Seguir e pregar os ensinamentos constantes do Magisterium Ordinário e Universal sobre o
papel especial de Nossa Senhora como Mediadora de todas as Graças;
3) Compreender e promover a Mensagem de Fátima na sua totalidade;
4) Procurar infatigavelmente que se faça a verdadeira Consagração da Rússia, citada pelo seu
nome, numa cerimónia pública feita pelo Papa e por todos os Bispos do mundo, em obediência a
Nossa Senhora de Fátima e ao Seu Divino Filho;
5) Viver a Mensagem de Fátima na nossa vida quotidiana, e promovê-la pela palavra e pelo
exemplo.
Foi apresentado na conferência um folheto sobre O Movimento dos Sacerdotes por Fátima
em inglês e espanhol. O folheto irá ser traduzido para português, francês e italiano dentro em breve,
para divulgar este movimento pelas Américas do Norte, do Sul e Central, e por todo o mundo.

Até ao encerramento
Imediatamente a seguir ao seu encerramento, na Sexta-feira à noite a conferência organizou
uma belíssima Procissão do Rosário pelas ruas de Botucatu, em direcção à Catedral, com a bênção
do Arcebispo Penna de Botucatu (ver a “Uma magnífica Procissão do Rosário encerrou a
Conferência”).
http://www.fatima.org/port/crusader/cr87/cr87pg08.pdf
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No fim da tarde de Sexta-feira, depois da procissão, houve um jantar de despedida.
Sacerdotes de vários países manifestaram pública e sinceramente a sua gratidão ao Fatima Center e
aos seus benfeitores por realizarem o acontecimento, exprimiram os grandes benefícios obtidos na
conferência, e comprometeram-se a difundir a Mensagem de Nossa Senhora junto do seu povo,
depois de regressarem.
Ainda no último dia, alguns jornalistas compareceram na conferência e entrevistaram o Padre
Gruner, John Vennari e outros sobre a Mensagem de Fátima e o Terceiro Segredo. No Domingo
seguinte, o jornal brasileiro Diário da Serra publicou um artigo a cores na primeira página, favorável
à conferência e intitulado “Terceiro Segredo de Fátima traz religiosos à cidade”. (Ver fotos.)

http://www.fatima.org/port/crusader/cr87/cr87pg08.pdf
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