Os Cinco Primeiros Sábados

Não tenhais medo de amar demais
a Maria Santíssima
Este texto é uma transcrição editada de uma palestra dada na Conferência O Desafio de
Fátima em Roma em 3 de Maio de 2010.
pelo Padre Nicholas Gruner, S.T.L., S.T.D. (Cand.)

Gostaria de começar com uma Ave Maria. Desta maneira, pelo menos terão a ajuda da
Santíssima Virgem para compreenderem o que estou a tentar dizer; e que espero que seja
compreendido não só por vós, como também, eventualmente, por todos a quem for contado.
(Rezam três Ave Marias.)
Como sabem, Nossa Senhora apareceu em Fátima seis vezes, no dia 13 de cada mês, mas
em Agosto no dia 19, porque, no dia 13, os pastorinhos tinham sido raptados pelo Administrador
de Ourém.

A Mensagem de Maria Santíssima
é simples mas profunda
A Bem-Aventurada Sempre Virgem Maria apareceu trazendo uma Mensagem muito
simples, mas também muito profunda. O problema, creio eu, que os teólogos e os homens muito
eruditos do nosso tempo têm com Fátima é que é tão simples que, para eles é quase um
desapontamento.
Examinando-a mais de perto, os eruditos descobrirão, se se tornarem como se fossem
pastorinhos, que a Mensagem de Fátima é realmente muito simples – mas também é muito
profunda.
Há 33 anos que trabalho, estudo, investigo e publico coisas sobre a Mensagem de Fátima.
Penso que aprendi alguma coisa durante este tempo. Santo Agostinho diz-nos que a primeira
regra de interpretação das Sagradas Escrituras é tomá-la literalmente, a menos que sejam
contrárias à razão ou contrárias à Fé. Descobri que a mesma regra também se aplica à Mensagem
de Fátima. Tomar literalmente as palavras de Nossa Senhora, a menos que sejam contrárias à
razão ou contrárias à Fé. Isto tem dado por resultado e é uma chave para compreender toda a
Mensagem.
Quando Nossa Senhora fala, diz literalmente o que quer dizer. Talvez seja difícil para nós
compreendermos o significado, porque às vezes tomamo-lo simplesmente como mais outro
acrescento à nossa vida devocional, ou como algo que ajuda a nossa fé. A Mensagem de Fátima
é tudo isso, mas é muito mais.
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“Quero que toda a Minha Igreja reconheça essa consagração como um triunfo
do Coração Imaculado de Maria, para depois estender o Seu culto e pôr, ao lado da
devoção do Meu Divino Coração, a devoção deste Imaculado Coração.”… Jesus à Irmã
Lúcia

Acredito que se poderia dizer que a Mensagem de Fátima é o cumprimento da profecia
bíblica – uma profecia tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Gostaria de
apontar algumas das profecias bíblicas que se cumprirão quando se cumprirem as profecias de
Fátima.
Recordemos alguns dos factos sobre as três primeiras aparições de Nossa Senhora de
Fátima.
A Santíssima Virgem abriu três vezes as mãos. Por três vezes saiu luz da
palma das mãos. Por três vezes a luz caiu sobre os pastorinhos ou sobre o chão à sua
frente.

Em 13 de Maio, quando abriu as mãos, a luz caiu sobre os seus corações e tiveram uma
experiência extraordinária, um pressentimento do Céu.
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Em 13 de Junho, quando abriu as mãos, a luz caiu sobre os pastorinhos. A luz de uma
mão caiu sobre Jacinta e Francisco, elevando-se em seguida para o Céu. A luz da outra mão caiu
sobre Lúcia e desceu para a terra. E os pastorinhos compreenderam, nesta luz de 13 de Junho,
que esta era a sua vocação – que Jacinta e Francisco morreriam em breve e iriam para o Céu, mas
que Lúcia ficaria algum tempo mais na terra. Nossa Senhora também explicou esta luz. Explicou
o que os pastorinhos haviam de fazer. Mas eles também o compreenderam, pela graça dessa luz.
Em 13 de Julho, a Santíssima Virgem abriu as mãos pela terceira vez, e desta vez a luz
não caiu sobre os pastorinhos, mas sobre o chão à sua frente. E nesta luz os pastorinhos podiam
ver para baixo da superfície da terra. Podiam ver o fogo do inferno.
Lúcia descreveu o que viu:
“Vimos [o inferno] como que um mar de fogo. Mergulhados em esse fogo, os
demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas,
com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas
mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados,
semelhante ao cair das faúlhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio,
entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de
pavor.”

Lúcia conta-nos que, se a visão não tivesse sido muito breve e se Nossa Senhora não lhes
tivesse também prometido que os levaria para o Céu, ela teria morrido de susto e de pavor.
Nossa Senhora explicou então aos pastorinhos o que eles tinham visto. Embora eles o
soubessem, Nossa Senhora disse-lhes que eles tinham visto o inferno.
“Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores”. E Nossa Senhora
continuou, dizendo em apenas uma frase o tema central de toda a Mensagem de Fátima:
“Para salvar os pobres pecadores, Deus quer estabelecer no mundo a
Devoção ao Meu Imaculado Coração.”

A chave é esta: Deus quer
salvar os pecadores por meio
do Imaculado Coração de Maria
Aqui está a chave de tudo: Deus quer salvar os pecadores; e Deus tem um plano para
salvar esses pecadores. Para o fazer, Ele quer estabelecer no mundo a Devoção ao Imaculado
Coração de Maria.
Eu creio que até agora, mesmo em épocas melhores para a Igreja, a devoção ao
Imaculado Coração de Maria, a devoção à Virgem Santíssima, nunca foi estabelecida com a
dimensão que Deus deseja. Como dizia S. Maximiliano Kolbe, não tenhais medo de honrar
demais a Virgem Santíssima, pois nunca A honrareis tanto como o Seu Divino Filho o faz.
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“Não tenhais medo de A amar demais, pois nunca A amareis tanto como o
Seu Divino Filho A ama.”

No final do Grande Segredo de Fátima, disse Nossa Senhora:
“Por fim, o Meu Imaculado Coração triunfará, o Santo Padre consagrar-Meá a Rússia, que se converterá, e será dado ao mundo algum tempo de paz.”

Nos últimos 6.000 anos de História humana escrita, houve mais de 14 mil guerras. Nunca
houve uma era de paz para toda a Humanidade – era essa que foi anunciada por diversos profetas
do Antigo Testamento, como Miqueias e Isaías, para vir a acontecer em algum ponto da História
Humana:
“... eles transformarão as espadas em arados, e as lanças em foices: nação
não erguerá a espada contra nação, nem se exercitarão mais nos ofícios da guerra.”
(Isaías 2:4)

Estas profecias realizar-se-ão quando se atender ao pedido da Consagração da Rússia,
feito por Nossa Senhora de Fátima. Então haverá paz por sobre toda a terra, para as gerações por
vir.
Esse triunfo da Bem-Aventurada Sempre Virgem Maria, que Ela prometeu a 13 de Julho
de 1917, é um triunfo como o mundo nunca antes viu, em 6 mil anos de História escrita. É um
triunfo que já vem profetizado no Antigo Testamento, no Capítulo 3:15 do Génesis:
“Porei inimizade entre ti e a Mulher, entre a tua descendência e a Sua
descendência. Ela te esmagará a cabeça e tu a atingirás no calcanhar.”

O reino do demónio será completamente destruído quando o Imaculado Coração de
Nossa Senhora triunfar.
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