“POR FIM,

o Meu Imaculado Coração triunfará.

O Santo Padre consagrar-Me-á a Rússia, que se converterá,
e será concedido ao mundo algum tempo de paz.”

O

triunfo do Imaculado Coração será visto, sentido e experimentado

historicamente por toda a humanidade que ainda viver. Compreenderá três fases:
A primeira fase é que o Papa e os Bispos arrepender-se-ão do seu atraso e
finalmente farão a Consagração da Rússia da maneira indicada por Deus e explicada por
Nossa Senhora de Fátima.
A segunda fase é a conversão da Rússia, afastando-se de Marx, Lénine, Stálin,
Pútin e do falso ideal, do falso messianismo da Ordem Mundial secular e sem Deus, do
Estado Mundial, da governação pela força, do militarismo, do modernismo, do
materialismo e da Maçonaria e pondo em seu lugar a regra de Jesus Cristo nos seus
corações, nos seus lares, nas suas localidades e por toda a Rússia, em todos os aspectos da
vida dos seus cidadãos. Esta conversão afastá-los-á das falsas religiões do secularismo
messiânico, da Maçonaria, do Comunismo nas suas variadas formas e permutações, e
aproximá-los-á da aceitação aberta, explícita e sincera da Fé e da Religião Católica, que é a
única religião fundada por Jesus Cristo, a única que é agradável a Deus. E a Rússia não só
acreditará, como ainda praticará esta Fé, com o resultado de que virá a ser uma grande força
missionária por todo o mundo.
O que nos leva à terceira fase, que é a conversão do mundo à Fé Católica, o que
trará a todo o mundo a paz de Cristo. Esta graça maravilhosa, inédita e sem precedentes da
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paz mundial no Reino de Deus na terra é aquilo por que temos rezado e continuamos a
rezar todos os dias nos últimos 2000 anos. “Venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa
vontade assim na terra como no Céu.” Esta paz, tão desejada pela humanidade há mais de
6000 anos, significará o fim de todas as guerras hoje existentes. Será uma coisa sem
precedentes. A humanidade já conheceu mais de 14.400 guerras em 6000 anos de história
escrita. Este triunfo do Imaculado Coração acabará com todas as guerras, dar-nos-á a era de
paz predita nas Sagradas Escrituras: “Não mais aprenderão a arte da guerra.” (Miqueias
4:3) “Transformarão as suas espadas em arados.” (Isaías 2:4) “O leopardo deitar-se-á com o
cordeiro.” (Isaías 11:6) É o mesmo tempo de paz prometido e predito por Nossa Senhora de
Fátima – “será concedido ao mundo algum tempo de paz.”
Toda a humanidade então vivendo no mundo experimentará o Reino de Deus na
terra. Quando a Igreja e o mundo reconhecerem que todas estas graças lhes chegaram
através do Imaculado Coração de Maria, toda a Igreja e o mundo inteiro reconhecerão
publicamente e colocarão a devoção ao Imaculado Coração de Maria ao lado da devoção ao
Sagrado Coração de Jesus. O triunfo do Imaculado Coração será completo, e Deus terá
realizado “o plano do Seu Coração por todas as gerações” (Salmo 32:11), porque terá então
estabelecido “no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria.” Mas cada um de nós
deve cumprir o seu papel JÁ, ou o triunfo do Imaculado Coração poderá não acontecer no
nosso tempo.
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