Como parte de O desafio de Fátima, os participantes assistiram à audiência papal na
Quarta-Feira, 5 de Maio. Um número dos nossos Bispos estiveram no pódio com o Papa Bento XVI.
Nesta fotografia, com cartazes nas mãos, estão alguns dos oradores e apoiantes de O desafio de
Fátima que foram ouvir o Papa Bento XVI.
Sabemos que, durante a semana de 3 a 7 de Maio, o próprio Vaticano estava a seguir os
oradores no site da Internet de O desafio de Fátima (www.fatimachallenge.com). Parece, a julgar
pelos acontecimentos dramáticos que se seguiram (ver artigo na página 3), que o Papa Bento XVI
foi on-line ver e ouvir a Conferência O desafio de Fátima.

O DESAFIO DE FÁTIMA
FAZ HISTÓRIA EM ROMA
Em 3 de Maio, os peritos mais destacados do mundo sobre o acontecimento mais
importante dos tempos modernos reuniram-se num grande congresso em Roma.
De manhã ao fim da tarde, de 3 de Maio a 7 de Maio, O desafio de Fátima
ofereceu Missas, Rosários e palestras — cada uma mais incisiva do que a anterior —
mesmo às portas do Vaticano, enquanto o Papa se preparava para a sua peregrinação a
Fátima.
E o Vaticano estava à escuta.
O Papa Bento XVI chocou a comunicação social e o mundo católico durante a
sua viagem a Portugal, afirmando a mensagem em que tínhamos estado a insistir na
semana anterior, em Roma: Fátima é a chave para compreender a actual crise na Igreja e
no mundo.
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A caminho de Portugal, o Santo Padre falou à imprensa sobre o Terceiro
Segredo e fez uma declaração espantosa e histórica. E em Fátima, perante 500.000
peregrinos, disse ainda mais. (Veja as páginas 3, 4 e 5 para as suas palavras exactas e o
nosso comentário sobre elas.)
Graças à retumbante justificação que o Papa Bento XVI fez do Fatima Center,
podemos dizer a respeito de O desafio de Fátima — MISSÃO CUMPRIDA.
A conferência foi um grande sucesso, que até ultrapassou as nossas maiores
esperanças. Mas o nosso trabalho continua.
Precisamos de enviar os DVDs e os textos impressos das palestras da
conferência a todos os Bispos do mundo e a quantos padres e leigos pudermos.
Precisam de saber o que Nossa Senhora espera deles, exige deles, em nome da
obediência e da caridade.
Por isso, continue connosco. Consulte o site www.fatima.org para informações
sobre os nossos esforços continuados, e os números de The Fatima Crusader em
preparação, que se concentrarão nos espantosos acontecimentos que tiveram lugar em
Roma durante O desafio de Fátima.
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