“O mundo inteiro está
à beira da catástrofe”
Esta transcrição editada de uma palestra feita na Conferência Fátima: Único caminho
para a paz mundial, realizada na Índia, tem um interesse especial para o Fatima Center.
Aqui, o Padre Cyril explica como a sua vida foi profundamente afectada pela sua presença
na Conferência de Fátima em Portugal e Tuy em 2006, e como ele seguidamente mudou o
ponto fulcral da sua actividade sacerdotal para promover largamente a devoção a Fátima
na sua paróquia e até dentro da sua diocese e no país. O Padre Cyril é uma inspiração
para todos nós. Compreendeu a razão principal para nós organizarmos estas Conferências
de Paz — para inspirar os sacerdotes a serem promotores activos da Mensagem de
Fátima. Queiram muitos padres sigam o seu exemplo.
pelo Padre Anthony Cyril Dikirikawage, Sri Lanka

A minha palestra vai ser uma partilha de uma experiência sobre o que tentei
fazer em Sri Lanka depois do que experimentei na Conferência A última oportunidade
para a paz mundial, realizada em Tuy, Espanha e em Fátima, Portugal em Outubro de
2006.
Fui a Espanha e Portugal em busca de uma resposta para uma situação dolorosa
por que estamos a passar em Sri Lanka. A nossa querida pátria está a viver uma situação
muito triste, grave e crítica. Há violência, há morticínios, e há raptos.
Milhares de pessoas, sobretudo jovens, perderam as suas preciosas vidas. Outros
milhares ficaram feridos, e alguns deles aleijados para toda a vida. Esta manhã, às 7
horas, fui informado de que uma bomba rebentou num autocarro. O noticiário diz que
20 pessoas morreram e 50 ficaram feridas.
Hoje, no Sri Lanka, milhares de famílias perderam os seus lares e os seus bens, e
ficaram a ser refugiados na sua própria terra. Fala-se actualmente de um número de
cerca de 187.000 refugiados. Parte deles fugiu para outros países, incluindo esta terra, a
Índia. A vida familiar foi interrompida; os que mais são afectados são as crianças, que
têm de sofrer sem terem culpa nenhuma. As pessoas em geral estão entregues ao
sofrimento, à dor, à pobreza, às dificuldades e ao desespero. Esta é a nossa situação.

Tragédias no horizonte
Quando olho à minha volta e vejo as notícias na televisão e nos jornais, reparo
que não é apenas o Sri Lanka que está em crise; o mundo inteiro está à beira da
catástrofe. O principal tema das notícias e dos meios de comunicação é as tragédias,
tanto naturais como feitas pelo homem. O mundo já não está próximo do seu Criador.
Escolheu afastar-se de Deus, e construiu o seu reino, baseado na ausência de Deus e no
egoísmo. É um mundo que não está consagrado a Deus, um mundo sem Deus. É um
mundo onde reinam a violência, a guerra, o ódio e a desunião.
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A Rússia e a China projectam a guerra
Vemos isto, especialmente, no que está a dar-se na arena política internacional.
A Rússia e a China projectam a guerra, o conflito no Iraque continua, a situação
violenta no Médio Oriente ameaça explodir numa conflagração regional, que pode
muito bem levar à 3ª Guerra Mundial.
A violência étnica e religiosa está a acontecer por toda a parte. Toda a
civilização ocidental vive com receio destes ataques. A maior parte de nós, cidadãos
respeitadores da lei, está sujeita a buscas pessoais e electrónicas nos aeroportos, por
causa do terrorismo. O que é que nos aconteceu? O que aconteceu aos nossos dirigentes
religiosos e políticos? O que aconteceu ao bom povo deste belo planeta?
Muita gente está hoje em busca de uma resposta. Nesta situação trágica, as
pessoas estão a mudar e a começar a compreender que o tempo está a esgotar-se para a
humanidade. Já não podemos continuar com esta ausência de Deus. É altura de nos
voltarmos outra vez para Deus e suplicar a Sua intervenção.
Fui a Espanha e a Portugal para a Conferência A última oportunidade para a paz
mundial em busca de uma resposta, especialmente para a crise em Sri Lanka. E ali
aprendi coisas sobre Fátima, o pedido da Nossa Mãe e também a história das Suas
intervenções quando atendemos aos Seus pedidos. Aprendi que é tradição e prática
católicas voltarmo-nos para Deus e pedir a Sua ajuda através de Maria e da nossa
consagração ao Seu Imaculado Coração. Ouvi alguns exemplos:
Portugal: Foi consagrado ao Imaculado Coração, e a nação recebeu uma
protecção especial.
Espanha: Os Bispos de Espanha consagraram o seu país a Deus através de
Maria, e a Espanha recebeu a protecção divina.
Sri Lanka: Em 1942, as forças japonesas foram atacar Sri Lanka, o meu
país. O Arcebispo de Colombo, Padre Jean-Marie Masson, pediu a Deus através de
Maria que protegesse o nosso país. Deus respondeu a este pedido e os japoneses
retiraram-se sem atacar. Até hoje, nenhum observador político pode explicar
porque é que os japoneses se retiraram, mas nós, simples crentes, com a nossa fé
simples, sabemos porquê Deus interveio através de Maria. O povo de Sri Lanka
construiu uma linda basílica em honra de Nossa Senhora de Sri Lanka.
O pedido de Maria para rezar, especialmente o Rosário, impressionou-me muito.
Compreendi que, no nosso país, não temos rezado o suficiente. Não rezámos o Rosário
bastantes vezes no nosso país. E assim resolvi voltar para casa como um homem
mudado. Comecei imediatamente a trabalhar para esta devoção.
A Mensagem de Fátima, para mim, contém duas verdades importantes:
I: O pecado ofende gravemente a Deus e à Sua Santa Mãe
Explica os graves pecados do mundo, que ofendem o Nosso Pai do Céu e a
Nossa Mãe do Céu. Esta situação de pecado pode explicar-se nestes termos. Há uma
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ânsia de poder que leva às ditaduras, conflitos e guerras, e há uma cupidez de dinheiro
que tem causado estes conflitos. Esta febre do dinheiro causou uma distribuição injusta
da riqueza. Diz-se que 80% da riqueza mundial está nas mãos de 20% da população, e a
maioria da população só tem muito pouco para partilhar. Invariavelmente, quando não
partilham, iniciam uma luta, organizam uma revolução e alimentam um conflito. Se
formos estudar praticamente todos os conflitos, até mesmo o conflito no meu país, vê-se
que se deve à má distribuição da riqueza e a uma distribuição injusta dos recursos
naturais e nacionais. Aprendi o pecado que isso representa.
II: A necessidade da Reparação e da Conversão
Aprendi também a necessidade da reparação e da conversão, especialmente
através da renovação da graça de Deus durante toda a nossa vida.
O Papa João Paulo II disse:
“A mensagem de Fátima é um apelo à conversão, alertando a
humanidade para não fazer o jogo do dragão cuja cauda arrastou um terço
das estrelas do Céu e lançou-as sobre a terra.” (Apoc. 12:4)

Pede a conversão. Com esta ideia na minha cabeça, e baseando-me nestes dois
factores, decidi fazer duas acções para compreender o meu estado de pecado e conseguir
que as pessoas a meu cargo e sob a minha influência fizessem o mesmo: que não fossem
desejosos de poder, que não fossem egoístas, e que não estivessem longe de Deus.
Tinha a intenção de progredir no sentido de uma renovação da vida em mim e no meu
povo, ajudá-los a ouvir o apelo à conversão a Maria, e a consagrar-nos ao Seu
Imaculado Coração.
A palavra consagrar, como explicou o Padre Gruner, significa darmo-nos
inteiramente a Deus. Portanto, devemos consagrar-nos e promover a Consagração da
Rússia ao Imaculado Coração de Maria, como foi pedido em Fátima. Devemos fazer por
divulgar a devoção mariana e o estudo mariano.

E a altura de agir
Para atingir os objectivos acima indicados, planeei duas actividades:
Primeira, organizar o povo do Sri Lanka para rezar todos os dias o Rosário, e
para observar a devoção dos Primeiros Sábados.
Segunda, construir um Centro Mariano, dedicado à devoção mariana e também
ao estudo mariano, que temos descuidado. Maria não tem sido estudada como devia ser;
é a minha opinião firme.

Família Voluntária do Rosário
Tendo aprendido com todas estas experiências e sido encorajados por
intervenções divinas no passado, iniciámos uma campanha para construir uma Família
do Rosário em Sri Lanka. É um apelo a voluntários de todo o país para se
comprometerem a rezar o Rosário todos os dias para a conversão das pessoas a Deus
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através de Maria. A campanha já se espalhou por muitas regiões do país. As pessoas
juntam-se à Família com grande entusiasmo e devoção e esperança. Tanto os cingaleses
como o povo tamil, as duas raças em conflito político, se juntaram a esta vasta família.
Muitas pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste voltam-se agora para Deus através
de Maria, durante cerca de 15 minutos de oração profunda, meditação e determinação.

Transformar a guerra em paz
Este acto, tenho a certeza, irá gerar um certo poder espiritual que pode mudar
estas pessoas interessadas na guerra de modo a fazerem um povo amante da paz. Isto
pode também ser uma força poderosa que pode promover a paz, fazer apelos pela paz, e
lutar contra as forças malignas da guerra.
A Família Nacional do Rosário foi iniciada na arquidiocese de Colombo com
uma bela cerimónia na igreja de Santa Cecília, em Raddoluwa, no primeiro Sábado do
mês de Maio de 2007. O principal celebrante foi o Bispo Auxiliar de Colombo, Dr.
Marius Peiris, que é teólogo mariano. Ele colocou perante o povo a base teológica para
a nossa devoção mariana. Mantemos contactos com os membros da Família do Rosário
através de cartas que enviamos a cada um todos os meses. Pede-se aos membros que
sejam apóstolos do Rosário e que façam com que outras pessoas sen juntem à Família
do Rosário. Cada um recebeu uma pequena imagem de Fátima, e agora vejo que a
imagem está a circular nas aldeias para novas famílias, e para novas pessoas, e assim
continua.
O nosso Centro Nacional da Família foi inaugurado. As principais actividades
do Centro são as seguintes: a consagração das famílias ao Imaculado Coração de Maria;
o Rosário em família e os encontros familiares do Rosário, a ser organizados várias
vezes por ano; a organização de peregrinações a vários santuários marianos no nosso
país; e programas marianos feitos especialmente para as crianças pobres. É claro que
nos correspondemos regularmente com o Fatima Center.

O que podemos fazer para o futuro?
Primeiro, se possível, cada um de vós poderá fundar grupos do Rosário nas
vossas paróquias e nas vossas regiões.
Segundo, creio que o Padre Gruner irá falar sobre um assunto importante,
chamado Movimento de Sacerdotes por Fátima. Podemos todos juntar-nos a esse
movimento e sermos sacerdotes que promovam a reparação, a reconciliação, a
conversão e a consagração a Deus.
Finalmente, podemos promover a consagração das famílias ao Sagrado Coração
de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria.
O Papa Bento XVI disse: “Sem dúvida, o coração que mais se assemelha ao de
Cristo é o Coração de Maria, Sua Mãe Imaculada.” Respondendo ao convite que nos foi
dirigido pela Santíssima Virgem em Fátima, que nós, que todo o mundo, se integre no
Seu Imaculado Coração, para experimentarmos o amor misericordioso de Deus.
O Padre Gruner enviou-me as seguintes palavras:
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“Como padre católico, encarregado da cura de almas dos Fiéis, compreende os
grandes desafios que a família católica enfrenta. Estão assustados com os sinais dos
tempos, com os tsunamis, furacões, terramotos, terrorismo e a proliferação das armas
nucleares. Estão assediados por uma cultura popular cada vez pior, que glorifica os bens
materiais e menospreza a dádiva de Deus da procriação.
“Preocupam-se com os seus empregos e com o seu bem-estar económico, com a
educação e o futuro dos seus filhos, e com a sua saúde e os seus anos de reforma. Estão
desorientados com as mensagens inconsistentes e até contraditórias que recebem da sua
Igreja, que está devastada pelos escândalos e pela crise de Fé.
“Nesta situação, falamos em estabelecer a devoção ao Sagrado Coração e ao
Imaculado Coração. Na cerimónia de entronização, a família, na presença do padre, dos
seus parentes, vizinhos e amigos, reconhecem pública e solenemente que Cristo é o Rei e
Senhor amoroso do seu lar.
“Estampas ou imagens do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de
Maria são instaladas em lugar de honra na sala principal da casa. Em seguida, os
membros da família consagram-se ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração
de Maria.”

Portanto, devemos levar as pessoas a rezar o Rosário. Podemos promover o
Movimento de Sacerdotes por Fátima. Podemos promover a consagração do nosso povo
e das famílias do mundo ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de
Maria.

Reparação pelos pecados
Enquanto estava a fazer estas coisas, comecei também a reflectir mais
profundamente sobre o acontecimento de Fátima e sobre a vida de Maria. Há uma
grande mensagem nisto. O acontecimento de Fátima fala da reparação pelos pecados. E
menciona alguns dos pecados de hoje. Os pecados da cupidez que promovem os
conflitos, a guerra e a violência. E depois há o apelo à oração, o apelo de Nossa Senhora
à oração, e especialmente para rezarmos o Rosário. Há ainda o pedido de Nossa Senhora
para nos sacrificarmos, para sofrermos pelos outros, pelos seus pecados, para rezarmos
o Rosário todos os dias pela paz no mundo, para A fazermos conhecida entre as pessoas,
para darmos a conhecer o Seu Filho às pessoas. Quer que se construam capelas. Quer
que se construam Centros Marianos. Também falou da Consagração da Rússia. Por
todas estas coisas, vemos Maria como uma figura importante na história do nosso
mundo.

A devoção conduz-nos à verdadeira Maria
Comecei a estudar Maria através da Conferência da Paz Mundial, e isso abriume uma área que não tinha descoberto antes, e através disto comecei a descobrir Maria.
Ela tem uma Mensagem para cada um de vós, tal como tinha uma Mensagem para mim.
O meu pedido é que não façam de Maria apenas uma devoção. Há o perigo de se fazer
de Maria simplesmente uma devoção. Ela é mais do que uma devoção; a devoção é que
nos leva à verdadeira Maria.
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Alguém, durante este seminário, falou da missão profética de Fátima. Os
profetas são pessoas, são mensageiros de Deus que exortam os homens a mudar os seus
corações e as suas mentes. Maria é uma voz que nos chama à conversão e à mudança.
As devoções e as consagrações ajudam-nos nesta grande necessidade. A Santíssima
Virgem Maria, através de Fátima, queria sobretudo que mudassem de percurso, que se
virassem para Deus e para o caminho do Evangelho. O apelo prático para esta mudança
foi feito na principal Mensagem de Fátima: arrependimento, reparação, consagração,
rezar pelo menos o Terço todos os dias, as devoções dos Primeiros Sábados e a
Consagração e a conversão da Rússia.
Peço-lhes que, enquanto estiverem nesta Conferência de Paz, ouçam estas
mensagens e ponham-nas em acção. Não esqueçamos a chamada final, o objectivo final
de todas estas acções — não só fazer com que as pessoas sintam esta devoção, mas
fazê-las passar a conversão aos outros.

Espiritualidade mariana
Divulguemos a espiritualidade mariana através da devoção mariana.
Construímos a nossa teologia mariana sobre a tradição do que a Igreja ensina, e temos
dogmas marianos, o que é muito bom; mas acho que não se tem dado muita atenção a
Maria em termos dos acontecimentos do Novo Testamento. Ela é mencionada no Novo
Testamento. Se estudarmos cuidadosamente os acontecimentos que mencionam Maria,
há toda uma espiritualidade de Maria que é muito terrena, de que o mundo hoje
necessita, e que a Mensagem de Fátima trouxe a este mundo.
Fátima, incidentalmente, é um pouco diferente das outras aparições marianas
que ocorreram na história. Aqui, Maria apareceu para ver os Seus filhos, e para proteger
os Seus filhos. Se repararem no Evangelho, encontrarão uma espiritualidade de Maria
muito profunda. O feito de Maria, o grande feito da história da humanidade, foi trazernos o Salvador. Na vida de Maria, muitas coisas eram, de certa maneira, inesperadas. O
que foi dito a Maria nestes acontecimentos inesperados fez com que Ela não se
revoltasse. Ela conservou os ensinamentos do Evangelho no Seu Coração, e meditou.
Este é o espírito de Maria.

O que Deus quer pode ser inesperado
Devemos conservar o Evangelho nos nossos corações e tentar compreender que,
às vezes, o que Deus quer pode ser inesperado. Como nas bodas de Caná: houve um
acontecimento inesperado; faltou o vinho, e por isso houve um grande pedido de Maria
ao Seu Filho. O mundo hoje não tem vinho, e Maria vê isso, e quer que tu e eu vejamos
isso e façamos um grande pedido mariano ao Seu Filho.
Maria estava lá, com a multidão, ao lado de Jesus, como o Evangelho menciona.
E menciona-o para que consigamos ver que Alguém Que estava com Jesus, Que escutou
o que Ele disse e participou no que Ele fez, manteve a Sua espiritualidade. A grande
Senhora Que esteve junto à Cruz — a Cruz não foi uma derrota para o Seu Filho, a Cruz
não era uma dor que Ela não pudesse aguentar. Firmou-se nessa espiritualidade.
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É uma bela e magnífica teologia. A teologia do poder de Deus, que usa a
fraqueza dos seres humanos numa bela espiritualidade que devemos ver através das
devoções do Rosário, consagração, conversão e reparação.
Vivamos esta espiritualidade e convertamos o mundo a Deus. Quero sublinhar
para vós o que eu sublinho no meu trabalho em Sri Lanka com a Mensagem de Fátima.
Rezo, medito, mas também faço por actuar como Maria fez em relação aos que não
tinham vinho. “Tenho pena da multidão,” disse Jesus, e Nossa Senhora estava lá.
Há um programa de acção completo que está ligado à devoção mariana. Creio
que, sem acção, sem dar fruto na vida das pessoas, a devoção acaba por não ter sentido.
O meu centro tem bancos para as pessoas, tem programas de desenvolvimento para os
lavradores, e ajuda a construir casas para as crianças. Esta acção, em resposta a
acontecimentos inesperados, é o que eu desejo sublinhar na minha apresentação.

O silêncio da Igreja
Exorto-os também a que estudem a questão do silêncio da Igreja quando ao
Terceiro Segredo de Fátima. Estudem a questão da Consagração da Rússia. Estas duas
questões, vejo eu, tornaram-se assuntos importantes do movimento de Fátima. O Padre
Gruner terá que explicar cada vez mais a razão por que são importantes, para que o
povo possa compreender.
Ontem ouvi pela primeira vez a explicação da razão histórica para este clamor
em prol da Consagração da Rússia. Os russos não são culpados. Creio que devemos
fazer um estudo e fazer deles um tema de discussões com o nosso povo. Devemos tentar
absorver a mensagem que está por detrás destas coisas.

A Conferência de Paz na Índia é um tesouro para o mundo
Quero também dizer, que assembleia honorável temos aqui! Tantas pessoas,
tantas pessoas boas, que dedicaram as suas vidas a Deus e ao sacerdócio. Que tesouro
para o mundo! Creio que é a primeira vez que a equipa mariana do Padre Gruner
conseguiu juntar toda a Índia, por assim dizer, numa só assembleia. Só agora, ao estar
neste pódio, é que posso ver a grandeza deste encontro. Que dedicação, que potencial!
Finalmente, gostaria de terminar a minha palestra com a belíssima oração dos
Bispos de Portugal. Tentem fazer dela a vossa oração:
“Nós, os Pontífices do nosso povo, sentimos rugir em torno a procela temerosa, que
ameaça dispersar e perder o rebanho fiel dos que vos bendizem por serdes a Mãe de Jesus,
e aflitos erguemos para Vosso Filho as mãos suplicantes, gritando-Lhe: ‘Salva-nos, Senhor,
que perecemos!’
“Intercedei por Portugal, Senhora, nesta hora gravíssima em que sopram do
Oriente ventos furiosos que trazem gritos de morte contra Vosso Filho e a cultura fundada
sobre os Seus ensinamentos, desvairando as inteligências, pervertendo os corações, e
inflamando o mundo em chamas de ódio e revolta. Socorro dos Cristãos, rogai por nós!
“Intercedei por Portugal, Senhora, nesta hora conturbada em que as vagas
imundas duma imoralidade já sem véus, que perdeu até a noção do pecado, pregando
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diante da Cruz de Vosso Filho a reabilitação da carne, ameaça afogar no mundo o lírio da
virtude que se alimenta do Sangue eucarístico de Jesus. Virgem poderosa, rogai por nós!
“Intercedei por Portugal, Senhora, nesta hora torva de paixões e de incertezas, em
que até os bons correm risco de perder-se... Uni todos os portugueses na obediência de
Vosso Filho, e no amor da Igreja, e no culto da virtude, e no respeito da ordem, e na
caridade fraterna. Raínha da paz, rogai por nós!
“Lembrai-vos, emfim, ó Padroeira da nossa terra, que Portugal ensinou tantos
povos a saudar-vos bendita entre todas as mulheres. Em memória do que fez pela Vossa
glória, salvai-o, Senhora de Fátima, dando-lhe Jesus, em Quem ele encontrará a Verdade,
e a Vida, e a Paz.”

Amen

Expressões de Gratidão
“Esta conferência deu-me uma exposição muito clara da
urgência da Mensagem. Foi um desafio. Vou ser um
padre mariano para fazer tudo o que puder para agradar
a Senhora e à Sua ordem.”
... Padre Francis
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