Uma magnífica Procissão do Rosário
encerrou a Conferência
The Fatima Center encerrou a sua Conferência “Único meio para a paz mundial” com uma
impressionante Procissão do Rosário pelas ruas de Botucatu ao anoitecer de Sexta-feira, último dia da
conferência.
Nos Domingos anteriores, o Arcebispo de Botucatu, D. Aloysio José Leal Penna, fez ler em
todas as paróquias da diocese um convite para se associarem à procissão.
A procissão começou à tardinha na igreja paroquial de S. Bento, e percorreu as ruas em direcção
à Catedral.
Juntaram-se na procissão a cerca de 200 padres presentes na conferência muitos leigos que
aceitaram o convite do Arcebispo Penna para participar no acontecimento.
Rezou-se o Terço em espanhol, português, latim, polaco e inglês, iniciado por padres que usavam
um sistema sonoro instalado num carro que avançava devagar, a par da procissão. O Ave de Fátima foi
cantado nos intervalos dos mistérios.
Numerosos residentes espreitavam pelas janelas ou vinham à porta das suas casas ver passar a
procissão alumiada por velas. Dois comerciantes, levados pela curiosidade a sair das suas lojas para
assistir ao santo acontecimento, aceitaram gratamente duas velas acesas, que levaram para dentro das
suas lojas.
A procissão precorreu devagar as ruas escurecidas; a nobre imagem de Nossa Senhora de Fátima
foi levada num andor aos ombros de quatro homens. A imagem parecia mover-se como uma silhueta
contra os anúncios luminosos das lojas e das companhias de telemóveis.
Por fim, a procissão chegou à bela Catedral de Santa Ana, enquanto os sacerdotes e os leigos
presentes cantavam hinos a Nossa Senhora.
Já dentro da Catedral, o Padre Gruner fez uma breve alocução sobre o Escapulário Castanho e
convidou quem estivesse interessado em recebê-lo a avançar. Praticamente todos os homens, mulheres e
crianças da congregação avançaram para ser investidos no Manto de Nossa Senhora.
No Domingo seguinte, o Padre Gruner pregou numa igreja paroquial de São Paulo, a seguir a
cada uma das duas Missas dominicais, e ali investiu mais umas centenas de pessoas no Escapulário
Castanho.
The Fatima Center ofereceu mais de 7.000 Escapulários Castanhos aos sacerdotes durante a
conferência, e recebeu pedidos para mais de 160.000, só para o Brasil.
Nossa Senhora disse em Lourdes que queria que se fizessem procissões como actos de devoção a
Ela. Nossa Senhora de Fátima disse que queria que rezássemos o Terço e usássemos o Escapulário
Castanho. Todos estes pedidos foram honrados de forma muito especial na procissão da noite de Sextafeira em Botucatu.
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The Fatima Center exprime a sua gratidão ao Arcebispo D. Aloysio José Leal Penna, de
Botucatu, pela sua grande hospitalidade, tanto pessoal como de muitos membros da sua Cúria diocesana
— assim como os muitos recursos que pôs à nossa disposição, para que esta Conferência decorresse com
tanto sucesso. O seu apoio público, perante a oposição vinda de origens inexplicáveis, será certamente
bem recompensada por Jesus e Maria.
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