A Conferência da paz de Fátima
na Índia foi…
a mais bem sucedida de sempre!

Relatório especial do Fatima Center
De 30 de Janeiro a 5 de Fevereiro, o Fatima Center fez a sua Conferência Fátima: O
único caminho para a paz mundial em Chennai, na Índia. Cerca de 400 sacerdotes e Bispos
estiveram presentes, vindos de várias partes do mundo. Pelo menos 13 nações estiveram
representadas, incluindo a Índia, Sri Lanka, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Gana, Tanzânia,
Filipinas, Papua Nova Guiné, Escócia, Itália, Estados Unidos e Canadá.

A conferência concentrou-se na importância central da Mensagem de Fátima,
sublinhando os pedidos de Nossa Senhora em Fátima; o Rosário; a doutrina e a devoção
marianas; a urgência da Consagração da Rússia; as tendências actuais que prejudicam a Fé
Católica; a ameaça do Protestantismo; as Nações Unidas como uma solução falsa para a paz
mundial; e muito mais.
Esta mais recente conferência na Índia foi a Conferência de Paz de Fátima de maior
sucesso até hoje. Em só alguns dias, distribuíram-se aos participantes, ansiosos por levar a
Mensagem de Fátima na sua totalidade às suas dioceses e paróquias, centenas de milhar de
escapulários, folhetos, prospectos, revistas e livros. A conferência distribuiu também dezenas de
milhar de folhetos a sacerdotes de língua Tamil que estiveram presentes. Tamil é uma das
principais línguas faladas na Índia meridional.
Esta conferência de Bispos e padres prolongou-se por sete dias, cada um dios quais teve
um programa repleto. As pessoas presentes assistiram a 28 palestras feitas por uma dúzia de
oradores. Além da Santa Missa e do Rosário todos os dias, os participantes foram em
peregrinação no Domingo.
O Padre Nicholas Gruner falou do estabelecimento do Movimento Sacerdotal de
Fátima, um movimento à escala mundial para os padres católicos proclamarem a importância da
Mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Esta última conferência, na Índia, deu grande
incremento a este movimento tão importante, dedicado a fazer com que as palavras ditas por
Nossa Senhora em Fátima sejam conhecidas, amadas, defendidas e obedecidas.
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Procissão em Pondicherry

Além das palestras diárias e a convivência entre os sacerdotes desta grande assembleia,
as actividades também incluíram uma viagem ao santuário de Nossa Senhora de Lourdes em
Pondicherry, onde se fez uma impressionante procissão de Fátima. Milhares de pessoas
apareceram para o acontecimento, incluindo centenas de crianças vestidas com belos trajos
regionais. Naquele mesmo dia, padres e Bispos da conferência visitaram também três outras
paróquias em Pondicherry, incluindo a Catedral. Milhares de fiéis encheram cada uma das
igrejas paroquiais para verem a Imagem da Virgem Peregrina de Nossa Senhora, para rezarem o
Rosário e ouvirem o Padre Gruner fazer uma breve alocução sobre as aparições de Nossa
Senhora em Fátima. Os fiéis receberam-na com grande entusiasmo, porque o povo da Índia tem
um grande amor a Nossa Senhora, referindo-Se-lhe afectuosamente como “Mãe Maria”.
Os Bispos e os padres presentes na conferência dedicaram-se à Mensagem de Fátima,
comprometendo-se a consagrar-se a si e às suas paróquias ao Imaculado Coração; e a promover
o Rosário, o Escapulário Castanho e os Cinco Primeiros Sábados.

Todas as palestras são disponíveis online

No final da conferência, quatro padres de diferentes regiões agradeceram publicamente
ao Padre Gruner, ao Fatima Center e aos seus benfeitores por terem tornado a conferência
possível.
Praticamente todos os participantes fizeram notar a sua apreciação do acontecimento.
Um sacerdote disse: “A minha devoção a Maria foi ampliada e a minha vocação foi fortalecida.”
Outro sacerdote disse: “A conferência deu-me uma exposição muito clara da urgência da
Mensagem. Foi um desafio. Vou ser um padre mariano e fazer o que puder para agradar a Nossa
Senhora e obedecer às Suas ordens.” Um padre de Kerala comprometeu-se a “começar a
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espalhar a Mensagem de Fátima para onde quer que me nomeiem e para onde quer que eu viaje
... Vou proclamá-la a todos os que encontrar.”
Um Bispo que esteve presente escreveu estas palavras de encorajamento: “Continuem
em frente. Não desistam!”
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