A versão do Terceiro Segredo,
dada pelo Cardeal Bertone,
foi refutada
O Fatima Center aplaude a resposta de Antonio Socci ao livro do
Cardeal Bertone sobre o Terceiro Segredo

23 de Maio de 2007: Fort Erie, Ontario, Canadá: The Fatima Center, o maior apostolado de
Fátima de todo o mundo a promover a Mensagem de Fátima na sua totalidade, aplaude a refutação de
Antonio Socci ao novo livro do Cardeal Bertone sobre o Terceiro Segredo.
Antonio Socci, um jornalista e apresentador de televisão muito respeitado, está à frente da escola
de jornalismo da prestigiosa estação nacional de TV italiana [RAI]. Chegou à conclusão, depois de
uma longa investigação independente, que o Vaticano não tinha revelado formalmente o Terceiro
Segredo na sua totalidade. Socci explica que começou a sua investigação, acreditando que o
Vaticano tinha divulgado todo o Terceiro Segredo em 26 de Junho de 2000, mas acrescentou que
“teve que render-se” à evidência em como nem todo o Terceiro Segredo foi revelado.
Os frutos das suas investigações foram publicados no livro Il Quarto Segreto di Fatima [“O
Quarto Segredo de Fátima”], lançado em fins de 2006.
Depois, em 10 de Maio de 2007, poucos dias antes do 90º aniversário da primeira aparição de
Nossa Senhora de Fátima, o Cardeal Tarcisio Bertone, Secretário de Estado do Vaticano, lançou
L’Ultima Veggente di Fatima [“A última vidente de Fátima”], uma entrevista em forma de livro, com
base em três alegados encontros “oficiais” que o Cardeal teve com a Irmã Lúcia, a última vidente de
Fátima ainda viva.
O livro do Cardeal, que é uma tentativa de resposta a Il Quarto Segreto di Fatima, de Antonio
Socci, pretende que a acusação de que o Vaticano está a esconder parte do famoso Terceiro Segredo
de Fátima não é verdadeira.
Mas o livro do Cardeal Bertone não responde aos desafios lançados pelo livro de Antonio Socci.
O Cardeal recorre antes a ataques pessoais contra Socci.
“É uma atitude que encontramos uma e outra vez”, disse John Vennari, o primeiro jornalista
americano a publicar uma recensão do livro de Antonio Socci. “Há gente no Vaticano que, em vez de
encarar directamente ds argumentos, tentam injustamente enegrecer o bom nome de quem discorda
respeitosamente da maneira como o Vaticano reagiu perante um dos aspectos mais controversos da
Mensagem de Fátima.”
A resposta do Sr. Socci ao Cardeal apareceu em 12 de Maio no diário milanês Libero, sob o
título “Socci destrói Bertone”.
http://www.fatima.org/port/news/pr052407.pdf
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Socci sublinha que o Cardeal Bertone afirmou que ele mentira, mas “não mostra como e quando
menti.”
Por exemplo, há o testemunho, datado de 1957, do Bispo Venâncio de Fátima, a quem foi
confiado oficialmente o Segredo. O Bispo Venâncio segurou o envelope com o Terceiro Segredo
contra a luz, e viu que o Segredo é um texto de 20 a 25 linhas numa só folha de papel. Mas o texto
divulgado pelo Vaticano compreende 62 linhas escritas em quatro páginas. Bertone não responde a
estes factos.
Muitas outras discrepâncias apontadas publicamente pelo Sr. Socci, pelo Fatima Center e por
outros, não são explicadas pelo Cardeal Bertone. O Cardeal, diz Socci, “não dá uma única resposta às
muitas perguntas. Pelo contrário, levanta novos problemas.”
Um desses problemas é o facto de que em 2000, quando o Vaticano divulgou parte do Segredo,
Bertone citou uma carta da Irmã Lúcia, omitindo uma parte que teria desautorizado a sua tese. O Sr.
Socci diz que o novo livro do Cardeal Bertone não fala deste assunto, limitando-se a repetir a mesma
“carta modificada” da Irmã Lúcia.
O livro do Cardeal Bertone inclui uma introdução do Papa Bento XVI, em que, diz o Sr. Socci, o
Papa escreve nos termos mais gerais possíveis.
Socci revela em seguida que recebeu uma carta congratulatória do Papa Bento XVI sobre o seu
livro. Nessa carta, o Papa agradeceu ao Sr. Socci pelos “sentimentos que sugeriram o tê-lo escrito.”
O Padre Nicholas Gruner, Director do Fatima Center, é um perito sobre Fátima de renome
mundial. Dedicou 30 anos como sacerdote a difundir a Mensagem de Fátima, não só através da sua
publicação The Fatima Crusader, como ainda pela televisão, rádio e Internet. Observou: “Assim
como o Sr. Socci, estamos tristes por o Cardeal Bertone não ter respondido a uma só das muitas
objecções que todos levantámos contra a aformação do Cardeal de que o Terceiro Segredo foi
revelado completamente ao público em geral em 26 de Junho de 2000.”
“Mas alegramo-nos,” continua o Padre Gruner, “porque agora, pela primeira vez, uma entidade
do Vaticano reconheceu finalmente que há questões importantes ligadas à posição Vaticano, embora
não quisesse responder a elas.”
”Agora que a imprensa nacional italiana pode ver que há buracos naquilo que o Vaticano
apresentou sobre o Terceiro Segredo, acreditamos que, com mais orações e sacrifícios, além da
continuação dos actos dos fiéis, pedindo respeitosamente respostas completas, directas e claras, o
mundo acabará por tomar conhecimento das palavras precisas e salvadoras que Nossa Senhora de
Fátima disse depois do ‘etc.’. Ou seja, ficaremos a saber as frases que se seguem às palavras de
Nossa Senhora: ‘Em Portugal, se conservará sempre o dogma da Fé etc.’”, disse o Padre Gruner.
Baseando-se em várias declarações do Cardeal Ratzinger (hoje Papa Bento XVI) e outros
Cardeais e Bispos, o Fatima Center tem apontado, desde há mais de 20 anos, queo verdadeiro
conteúdo do Segredo de Fátima dá a solução definitiva e concreta dos graves perigos que todos os
Católicos têm enfrentado desde o Vaticano II.
O Fatima Center tem pedido repetidas vezes que seja revelado todo o Terceiro Segredo. Desde
26 de Junho de 2000 que o Fatima Center tem estado na vanguarda, divulgando documentação que
mostra que o Terceiro Segredo ainda não foi totalmente revelado.
O Fatima Center apresenta um sumário da resposta vigorosa do Sr. Socci ao Cardeal Bertone na
Internet em Antonio Socci refuta o novo livro do Cardeal Bertone sobre o Terceiro Segredo.
http://www.fatima.org/port/news/pr052407.pdf
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Contactos: The Fatima Center, Coralie Graham
Horas de serviço: (00-1) 905-871-7720
Fora de horas: peça a Extensão 103
Email: fatimapublicrelations@lastmilenet.ca
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