Benvindos a Fátima: O único
caminho para a paz mundial
Esta é uma transcrição editada da alocução de abertura da conferência sobre a paz mundial,
organizada pelo Fatima Center em Chennai, Índia em 30 de Janeiro de 2008.
por Joanna Swords

Em nome do Fatima Center, quero dar-lhes as boas vindas à conferência Fátima:
O único caminho para a paz mundial, e agradecer-lhes por nos honrarem com a sua
presença.

Fátima: O único caminho para a paz mundial
Estamos hoje aqui para falar de temas importantes sobre a única maneira de
alcançar a verdadeira paz no mundo de que Nossa Senhora de Fátima falou, e sobre a
maneira de transmitir ao resto do mundo a mensagem de esperança e paz de Nossa
Senhora. A preparação desta conferência começou providencialmente no ano passado.
Desde o planeamento inicial — como já sabem — recomeçou no mês passado a horrível
perseguição dos Cristãos, e ainda está a ocorrer aqui na Índia, em Orissa. De facto,
ontem mesmo um sacerdote que tinha intenção de estar presente nesta conferência, e
que vinha de Orissa, telefonou para o nosso escritório a dizer que não podia vir, devido
ao caos em Orissa. Disse que não podia deixar os seus paroquianos, muitos dos quais
ainda estão escondidos no mato, com medo de perderem a vida. Disse que muitas das
crianças perderam os pais, que foram mortos nestas perseguições. A perseguição dos
Cristãos foi uma das coisas a que Nossa Senhora de Fátima se referiu e de que nos
avisou.

O Santo Rosário
Pedimos-lhes que se juntassem a nós aqui nesta semana — queremos partilhar
com todos as armas que Nossa Senhora nos deu através de grandes santos, como o
Santo Rosário por S. Domingos e o Escapulário Castanho por S. Simão Stock — armas
cuja importância foi sublinhada através dos séculos por grandes Papas, como S. Pio V e
S. Pio X. É claro que Nossa Senhora de Fátima também notou e sublinhou a
importância de rezar o Rosário e de usar o Seu Escapulário Castanho.
Queremos também partilhar convosco o restante do plano que Nossa Senhora
nos deu em Fátima, na esperança de se evitarem mais perseguições, e para que estas
guerras e perseguições horríveis em todo o mundo parem. Creio que muitos de vós já
viram muito da nossa literatura que ali está. Mandámos vir centenas de milhar de peças
de literatura e sacramentais. Incluem a revista The Fatima Crusader, folhetos
espirituais, santinhos, prospectos, Escapulários Castanhos, Escapulários Verdes,
Medalhas Milagrosas e Terços. Todos estes materiais foram expedidos para cá, para os
poderem levar para as vossas dioceses, para as vossas paróquias, para as vossas
famílias, para os poderem dar a todos os que Deus colocar no vosso caminho.
Se não virem alguma coisa que queiram nas mesas, dirijam-se a mim ou a
qualquer outro membro do pessoal. Recentemente, mandámos imprimir alguns folhetos
espirituais na língua tamil. Lembrem-se de os levar convosco quando regressarem.
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Agradecimentos aos apoiantes de Nossa Senhora
Pedimos-lhes que se lembrem, nas vossas orações, das dezenas de milhares de
apoiantes em todo o mundo, aqui na Índia como no resto do mundo, que deram
generosamente e tornaram possível estarmos todos aqui hoje. Vamos dedicar o nosso
Rosário da manhã por estes apoiantes e pela sua generosidade.

Centro de Fátima Obras de misericórdia
O nosso escritório em Chennai foi estabelecido em 1991 e tem sido dirigido por
Anthony Sebastian, que, a propósito, é quem trabalhou incansavelmente connosco para
lhes tratar das viagens e acomodação para esta conferência.
Nos anos que se seguiram à sua abertura, o escritório de Chennai enviou
centenas de milhares de peças de literatura a sacerdotes, religiosos e leigos, aqui na
Índia e também para sacerdotes noutros países de língua inglesa. Também responde aos
inúmeros pedidos de informações sobre a Mensagem de Fátima e aos de Sacramentais e
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literatura sobre Fátima. Actualmente, o Fatima Center em Chennai continua os envios a
sacerdotes, religiosos e leigos. Em resposta aos pedidos, envia materiais sobre Fátima
para África e outras partes do mundo. São enviados folhetos sobre Fátima e
Sacramentais para vários sacerdotes e missionários em diversos países. Os leigos que
pedirem estes materiais, ou informações sobre a Mensagem de Fátima, também os
recebem gratuitamente.

Água potável fresca
Em 1993, o escritório de Chennai contactou com o escritório do Canadá e
comunicou-lhes que na diocese de Hyderabad, no Estado de Andhra Pradesh, havia uma
aldeia que estava a ver se arranjava uma maneira de obter água potável fresca de uma
nascente a alguma distância da aldeia. Graças à generosidade dos seus apoiantes, o
Fatima Center, na América do Norte, conseguiu obter meios financeiros para que isto se
fizesse.

Orfanato do Imaculado Coração
Também em 1993, o Fatima Center na Índia abriu um orfanato na mesma
diocese de Hyderabad. Anos mais tarde, em 1995, o orfanato precisou de ser
aumentado, e construiu-se um novo edifício. Nesse mesmo ano, construiu-se também
um centro médico para dar apoio médico às crianças do orfanato e aos habitantes de três
aldeias dos arredores.

Construção de um Convento
Em 1996 construiu-se um convento para as religiosas que tomam conta dos
órfãos e os ensinam, além de manterem um centro médico. O orfanato actualmente tem
oitenta e cinco crianças. O Sr. Sebastian, que está encarregado do escritório aqui,
também dirige o orfanato em Hyderabad. Vai lá uma vez por mês, para verificar se as
crianças estão a ser devidamente tratadas e se se provê às suas necessidades.

Fábrica de Escapulários
Por volta de 2001, o escritório da Índia abriu uma fábrica de Escapulários,
tambémn na diocese de Hyderabad, que dá emprego à gente da aldeia vizinha do
orfanato. Também ajuda a fornecer Escapulários ao Fatima Center, que, por sua vez, os
distribui por todo o mundo. Aproximadamente quarenta mil Escapulários são feitos por
mês, e são enviados para serem distribuídos por todo o mundo.

Expressões de gratidão
“Estou imensamente grato aos devotos da Nossa Santíssima Mãe
que me patrocinaram. Considero esta conferência
um milagre do meu ministério sacerdotal. Continuem, por favor.
Têm as minhas orações quotidianas.”
... Padre Mark, Paço do Arcebispo
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