O Papa Bento XVI
justificou o Fatima Center
Em Fátima, em 13 de Maio de 2010, perante 500.000 peregrinos, o Santo Padre
proclamou:
“Quem pensar que a missão profética de Fátima acabou, ENGANA-SE.”
“Que estes sete anos que nos separam do centenário das aparições nos tragam
depressa o TRIUNFO PREVISTO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA.”

Depois de 33 anos
fomos justificados
Finalmente, em Fátima, perante 500.000 pessoas, respondendo às orações e
sacrifícios dos filhos de Maria como nós, o Santo Padre proclamou, para todo o
mundo ouvir, o que nós temos gritado do cimo dos telhados:
Fátima NÃO terminou! O Triunfo de Nossa Senhora está no futuro
e NÃO no passado!

O Desafio de Fátima, realizado mesmo à porta do Vaticano, dias antes de o
Papa ter falado, provocou um avanço sem precedentes em direcção ao Triunfo, há tanto
tempo esperado, de Nossa Senhora de Fátima.
O impacto global da nossa Conferência O Desafio de Fátima sobre a Igreja e o
mundo, assim como o futuro da humanidade, que ainda está muito ameaçado, ainda não
podem ser conhecidos por completo.
Um dos nossos maiores desafios era ultrapassar os enganos, mentiras e meiasverdades avançados por diversos falsos apostolados de Fátima e pelos Cardeais e Bispos
enganadores e enganados dentro do Vaticano.
Estas portas do Vaticano estavam — e ainda estão — fechadas para nós. A única
maneira de passar é gritar do cimo dos telhados a verdade sobre Fátima.
E conseguimos. Fizemos ressoar a nossa voz, a partir do nosso site da Internet
sobre O Desafio de Fátima até aos salões do Vaticano, alcançando até mesmo os
ouvidos do próprio Santo Padre!

O Santo Padre
ouviu-nos mesmo!
E não apenas isso; como verão mais adiante, ao lerem cuidadosamente o que o
Santo Padre disse à imprensa, ele também justificou o Fatima Center quanto ao que
temos dito especificamente nos últimos 10 anos sobre o engano do Cardeal
Bertone/Sodano sobre o Terceiro Segredo.
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Em O derradeiro combate do demónio (edições de 2002 e de 2010) e The
Fatima Crusader, Nº 71 (2002) e Nº 67 (2001), demonstrámos que a crise no sacerdócio
estava prevista no Terceiro Segredo de Fátima.

O Santo Padre concorda!
Quando Bento XVI estava a voar para Portugal em 11 de Maio, a imprensa
internacional dirigiu-lhe várias perguntas escritas. Uma das poucas a que o Papa decidiu
responder era a seguinte:
“Qual é o significado actual das aparições de Fátima? Em Junho
de 2000, quando introduziu, na conferência de imprensa no Vaticano, o
texto do Terceiro Segredo, alguém perguntou-lhe se a Mensagem poderia
abranger não só o atentado contra João Paulo II como também os outros
sofrimentos dos Papas.
“É possível, na sua opinião, incluir nessa visão a dor que a Igreja
está hoje a sofrer devido aos abusos da pedofilia?”

O Papa Bento XVI respondeu:
“...Além desta grande visão do sofrimento do Papa, que podemos
aplicar substancialmente a João Paulo II, estão apontadas também
realidades do futuro da Igreja, que se desdobram e revelam dia a dia.
“Isto é, é verdade que, além do momento indicado pela visão de
que [o Segredo] fala, mostra a necessidade de uma paixão da Igreja, que
obviamente se reflecte na pessoa do Papa, mas como o Papa está dentro
da Igreja, os sofrimentos que estão a ser preditos são, portanto, para a
Igreja... e quanto à novidade que agora podemos descobrir nesta
Mensagem, é que:
“os ataques ao Papa e à Igreja não vêm só do exterior, mas os
sofrimentos da Igreja vêm do interior da Igreja, causados pelos
pecados cometidos dentro da própria Igreja.
“Já sabíamos isto, mas hoje vemos isto da maneira maior
horrível: que a maior perseguição contra a Igreja não procede dos
seus inimigos, no exterior, mas dos pecados no seu interior. E que a
Igreja tem, portanto, uma grande necessidade de voltar a aprender a
penitência, de aceitar a purificação, de aprender o perdão, mas também da
necessidade de justiça. O perdão não se substitui à justiça.
“...devemos lembrar-nos sempre de que as forças do Bem estão
presentes, e que, no fim, Nosso Senhor é mais forte do que o demónio e
que Nossa Senhora é a nossa Garantia.”
Esta é a primeira vez que o Papa, ou qualquer outra entidade do Vaticano,
reconheceu que a visão (e o texto ainda oculto das palavras de Nossa Senhora no
Terceiro Segredo) refere-se à história futura da Igreja, que ainda está a decorrer.
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Aqui temos o Papa, o Vigário de Cristo, a dizer-nos que a profecia de Fátima
está a realizar-se AGORA. Que a Igreja está a atravessar uma paixão profetizada no
Terceiro Segredo. Que os escândalos de abusos sexuais implicando membros do
clero são parte do Segredo.
E estará tudo isto contido na visão publicada?
“Não!” disse Antonio Socci, escrevendo em 12-13 de Maio de 2010.1 Socci é
autor do livro O Quarto Segredo de Fátima. E escreveu: “...o ‘Quarto Segredo’ (que é a
parte do Terceiro Segredo que ainda não foi publicada) existe, e as palavras do Papa
sobre o escândalo da pedofilia são prova disso.”2
A publicação, feita em 2000 pelo Vaticano, da visão do Bispo vestido de branco
que é morto, é o que o Cardeal Bertone afirmou que já se tinha realizado no passado, e
que a visão era concretamente sobre a tentativa de assassínio de João Paulo II.
Agora, o que é espantoso, o Papa contradisse explicitamente a linha
partidária de Bertone e disse ao mundo que há uma nova dimensão do
Terceiro Segredo: é sobre o presente e futuro da Igreja.

Socci escreveu ainda: “O Papa está a realizar uma grande Operação Verdade
sobre Fátima... mesmo que isso signifique contradizer as interpretações (do Terceiro
Segredo) dadas pelos Secretários de Estado (do Vaticano).”3
Estes Secretários de Estado do Vaticano são o Cardeal Tarcisio Bertone e o seu
antecessor, o Cardeal Angelo Sodano, que afirmaram, ambos, que os acontecimentos da
visão do Terceiro Segredo estão no passado.
Pondo de lado, corajosamente, toda a diplomacia e evasivas, e arriscando-se a
suportar ainda mais animosidade da parte dos burocratas que rodeiam a Cadeira de
Pedro, o Papa disse a Verdade:
Fátima é a chave para compreender a crise actual na Igreja e o
que o futuro nos reserva.

A imprensa italiana esteve a arder com notícias. Consideremos os seguintes
cabeçalhos recentes:
 “O Papa em Fátima: As profecias anunciam outras tragédias”, pelo
vaticanista Andrea Tornielli - Il Giornale (14 de Maio de 2010).
 “A profecia de Fátima ainda não se realizou: Haverá guerras e terror” Corriere della Sera (13 de Maio de 2010).
 “Porque é que o Papa está a contradizer Bertone”, por Antonio Socci Libero (13 de Maio de 2010).
 “O Papa: Até a Pedofilia estava no Terceiro Segredo”, por Carlo Marroni 24 Ore (12 de Maio de 2010).
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 “A pedofilia está no Terceiro Segredo de Fátima. As palavras do Papa
quando voava para Lisboa.” - Corriere della Sera (12 de Maio de 2010).
 “Fátima tinha-a previsto” (a crise da pedofilia) - La Repubblica (12 de Maio
de 2010).

Pela graça de Deus, continuaremos
este combate até ao Triunfo
de Nossa Senhora de Fátima.
Nós continuaremos a fazê-lo até que satanás seja derrotado, a Rússia se
converta e o mundo receba um tempo de paz.
Quanto tempo teremos para desempenhar o nosso papel nesta grande obra de
misericórdia que Nossa Senhora nos confiou? Teremos ainda sete anos?
É por isso que devemos continuar o nosso trabalho com grande urgência — JÁ
— enquanto temos a atenção do Papa e a publicidade na comunicação social que O
Desafio de Fátima nos deu.

Mas agora não podemos parar!
Devagar mas progressivamente, o Santo Padre tem-se chegado cada vez mais a
TODA a Mensagem de Fátima. Levou 33 anos da vida do Padre Gruner para se chegar a
este grande avanço.
Mas isto não quer dizer que o partido anti-Fátima dentro do Vaticano irá cessar a
sua oposição — ou simplesmente desaparecer.
Pelo contrário, o silenciamento de facto da Mensagem integral de Fátima
continua. Como o Padre Gruner explicou no DVD Heaven’s Key to Peace:
Assim como, no tempo de Cristo, os Fariseus não atacavam
directamente a mensagem de S. João Baptista. Em vez disso, fingiam
respeitá-lo — mas, na realidade, não o respeitavam; não ousavam atacá-lo
abertamente porque o povo acreditava que o Baptista fora, de facto,
enviado por Deus.
Hoje, também, os Fariseus, os opositores de Fátima no Vaticano,
fingem em público dar apoio e lealdade a Nossa Senhora de Fátima —
fazendo particularmente, ao mesmo tempo, tudo o que podem para que as
pessoas não saibam ou compreendam a importância vital da Mensagem
de Fátima na sua totalidade. Continuam a manter oculto o texto completo
do Terceiro Segredo.
Sabemos que muitos dos funcionários do Papa não estão com ele. É por isso que
nos cabe ajudar o Papa Bento XVI a revelar TODA a Mensagem, e finalmente a atender
aos pedidos de Nossa Senhora de Fátima.

4
http://www.fatima.org/port/crusader/cr95/cr95pg03.pdf

(1) Todos os dias, durante a Conferência, rezou-se o Rosário. Nesta ocasião, foi iniciado por três
crianças. (2) O Padre Gruner durante uma das suas palestras. (3) John Vennari, Edwin Faust,
Christopher Ferrara e John Salza durante uma das sessões de Fogo Cruzado (perguntas e
respostas). (4) Parte da multidão que estava presente na Conferência O Desafio de Fátima. (5)
Outra vista da multidão. (6) Alguns Bispos de O desafio de Fátima entre outros Bispos na Audiência
Papal na Quarta-feira. (7) Outra sessão de Fogo Cruzado.
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Precisamos de tornar claro a todas as pessoas de boa vontade, que ainda aceitam
a ilusão da linha partidária de Bertone, que agora podem ver a luz e adoptar a
perspectiva correcta de Fátima.
Além da desinformação de Sodano e Bertone, temos 50 anos de silenciamento
da Irmã Lúcia, e a ocultação das palavras de Nossa Senhora desde 1960. Isto causou, e
ainda causa, mais confusão e ignorância sobre Fátima.
Agora que o Papa voltou a pôr Fátima na primeira página dos jornais diários
e semanais, devemos usar esta ocasião para informar uma audiência mais vasta. E mais
ainda, devemos combater o enfraquecimento da mensagem do Papa sobre Fátima.
Deixem-me explicar:
Em primeiro lugar, recordemos o que Socci disse sobre as forças anti-Fátima
dentro do Vaticano:
“Agora, talvez certas forças no interior da Cúria procurem uma
maneira de impedir que estas declarações do Papa, que são tão explícitas,
sejam compreendidas em todo o seu significado. E podem tentar impedir
o Papa de as voltar a repetir.”
Devemos proclamar a mensagem do Papa de Maio de 2010 sobre Fátima —
tal como proclamamos a Mensagem integral de Nossa Senhora — mais alto, mais
claramente e mais largamente, não apenas aos que não ouviram ou leram estas
verdades, mas também a todos os que acabaram por receber uma versão mais
aguada.
O Papa precisa das nossas orações e do nosso apoio. Há outros que, de várias
maneiras, silenciam Nossa Senhora de Fátima e agora até silenciam de facto a
importante declaração do Papa Bento XVI em Fátima. Em resposta a isto, com a vossa
ajuda, o Fatima Center deve gritar ainda mais alto do cimo dos telhados.
DEVEMOS continuar a proclamar mais abertamente — para uma audiência
ainda maior — TODA a verdade sobre a Mensagem de Nossa Senhora de Fátima, que é:
• FÁTIMA é o ÚNICO caminho para a Paz mundial;
• FÁTIMA é o ÚNICO caminho para salvar milhões de almas;
• FÁTIMA não pode ser ignorada, desprezada ou esquecida;
• FÁTIMA, mais do que nunca, IMPÕE A OBRIGAÇÃO DE OBEDECER a
todos nós, e até ao Papa e aos Bispos.
À medida que nos aproximamos da vitória, os ataques serão mais ferozes e mais
fortes, mas não podemos desanimar. Recordemos que as Sagradas Escrituras nos dizem
que Nossa Senhora também está preparada para o combate:
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“Quem é Ela, que vem como a aurora que nasce, bela como a lua,
brilhante como o sol, terrível como um exército disposto para combater?”
(Cânticos 6:9)
Ela convida-nos a renovar a nossa resolução e a convencer outras pessoas a
juntar-se a Ela nesta batalha santa. É por isso que The Fatima Crusader e O desafio de
Fátima são tão importantes.
Estes instrumentos didácticos demonstram ao Papa que estamos com ele, que há
Católicos leais dispostos a juntar-se a ele, rezando para que ele tenha um entendimento
completo, a coragem, o amor, a confiança necessárias para completar a viagem da
verdade, arriscada mas muito necessária, que iniciou.
Devemos todos ser apóstolos ainda mais dedicados de Nossa Senhora de Fátima!
Ela é a última esperança do mundo, e o único refúgio do Santo Padre perante as
tempestades que se abatem à volta dele.

Fátima IMPÕE uma
OBRIGAÇÃO á Igreja
O Papa Bento XVI citou o falecido Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel
Gonçalves Cerejeira, que disse:
“Não foi a Igreja que impôs Fátima, foi Fátima que se impôs à Igreja.”
Assim foi, de facto. O Papa Bento XVI disse-o, como tinha feito o seu
antecessor, o Papa João Paulo II: “Fátima impõe uma obrigação à Igreja.”
Devemos persuadir os outros a apresentar-se para encorajar o Papa a manter-se
firme, porque estamos em guerra e ele é o nosso comandante-chefe na terra; e porque
este é o derradeiro combate, como Nossa Senhora disse à Irmã Lúcia.
Satanás está a lutar furiosamente, com todas as suas legiões, e já destruiu muitas
almas. Não está interessado em diálogo — apenas conquista. Cada dia que passa, arrasta
mais almas para o inferno.
O Papa precisa de reagir aos ataques, e precisa, muito depressa, de usar as
únicas armas no seu arsenal que darão resultado: as que lhe foram dadas por Nossa
Senhora de Fátima.
Fátima é um apelo à penitência e à conversão, como disse o Papa. Mas é muito
mais do que isso: Nossa Senhora fez pedidos específicos que devem ser obedecidos.
(1) O Papa deve consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, juntamente
com todos os Bispos da Igreja Católica e no mesmo dia.
(2) O Papa deve prometer divulgar a devoção dos Cinco Primeiros Sábados a seguir
à conversão da Rússia.
(3) A TOTALIDADE do Terceiro Segredo de Fátima deve ser divulgada.
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Foi encorajador ver as aclamações e aplausos constantes dos mais de 500.000
peregrinos que vieram ver e ouvir o discurso do Papa em Fátima.
Queriam que ele soubesse que apoiam os seus esforços corajosos para limpar o
clero, disciplinar os seus Bispos e pôr em ordem a casa da Igreja.
Parece que o Santo Padre sabe o que deve fazer, mas ele tem inimigos poderosos
e está muito desencorajado pelos ataques contra ele que apareceram recentemente na
comunicação social, como se ele fosse pessoalmente responsável por toda a corrupção.
Ele precisa de amigos dedicados. Tal como NÓS! Precisamos de atacar de novo,
com força redobrada, levantando bem alto o estandarte de Nossa Senhora. Com a sua
ajuda, já fizemos muito, mas há muito mais para fazer. Fique connosco. A vitória
aproxima-se.

Será uma Coincidência?
Pouco depois de O Desafio de Fátima, quando o Papa regressou de Fátima,
disse que a Mensagem de Fátima está “carregada” de esperança, “desafio” e “conforto”.
Notas:
1. Ver os seus dois artigos sobre este assunto nas páginas 11 e 26 deste número.
2. Ver o artigo que começa na página 26 deste número.
3. Ibid.
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