DIOCESE DE ESTELÍ, NICARÁGUA, AMÉRICA CENTRAL

CARTA URGENTE A TODAS AS PESSOAS DE BOA VONTADE
DO BISPO D. JUAN ABELARDO MATA GUEVARA,
BISPO DE ESTELÍ, NICARÁGUA
Caríssimos,
Dirijo-me a vós pelo nome que S. Paulo usou, quando escreveu aos primeiros
Cristãos – Carissimi – porque sois muito queridos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora,
e também de mim.
Tal como os primeiros Cristãos, estamos rodeados por um mundo hostil à Fé, e
particularmente à Mensagem de Fátima. Porque, nessa Mensagem, Nossa Senhora diznos, como fez S. Paulo, que a sabedoria dos homens é loucura aos olhos de Deus. Em
seu lugar, Nossa Senhora oferece-nos a sabedoria do Céu. E agora chegou a altura de o
proclamar!
Vai realizar-se em Maio uma conferência em Roma. O seu título é: “Fátima: A
nossa última oportunidade!” Estive presente e falei na conferência de Fátima realizada
no ano passado em Roma – Consagração Já! – e a experiência convenceu-me da
urgência da Mensagem de Fátima.
Nossa Senhora disse-nos que só Ela nos pode ajudar agora. E essa ajuda só virá
se o Papa e os Bispos consagrarem a Rússia ao Seu Imaculado Coração. Mas a Igreja
tem atrasado esta Consagração. Porquê?
Creio que só há uma resposta certa: Todas as forças do inferno e os poderes das
trevas deste mundo fazem guerra contra ela. Há uma campanha para impedir que as
pessoas conheçam o plano do Céu.
É por isso que é vital que apoiem “Fátima: A nossa última oportunidade!”
Temos que erguer o estandarte de Nossa Senhora em Roma, e trazer todos os homens de
boa vontade para a Sua causa.
Vi com os meus próprios olhos e ouvi com os meus próprios ouvidos o poder da
Mensagem de Nossa Senhora, quando foi proclamada por oradores sucessivos na
conferência do ano passado. Vi a mudança nos corações e nas mentes. Sei que pode
acontecer de novo – que deve acontecer de novo – e que acontecerá mais vezes até que
Nossa Senhora seja finalmente obedecida!
Na Consagração Já! houve reuniões de Bispos, em que explorámos o
significado urgente da Mensagem de Fátima e as maneiras de a fazer conhecida e
obedecida. Em “Fátima: A nossa última oportunidade!” encontraremos ainda mais
Bispos e continuaremos as nossas reuniões.
Uma característica especial desta conferência será a aproximação aos
professores dos nossos seminários, encarregados da formação dos jovens padres. Estes
professores constituem um elemento vital para fazer conhecer a Mensagem de Fátima.
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Peço-vos, pois, Caríssimos – Carissimi – que rezeis, por favor, pelo sucesso
desta conferência. Contribuí na medida do possível para o Apostolado de Nossa
Senhora, de modo a que Bispos e professores possam ser levados a Roma para ouvirem
esta Mensagem vital. E vinde, se vos for possível.
E isto é muito importante: Aprendei a Mensagem de Fátima. Vivei a Mensagem
de Fátima. Rezai o Santo Terço todos os dias. Com a minha bênção e o meu amor,

+ Bispo D. Juan Abelardo Mata Guevara S.D.B.
Bispo da Diocese de Estelí

O Bispo D. Juan Abelardo Mata Guevara e o Padre Gruner
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