Salvar-se-ão muitas almas
O benefício mais importante que resultará da Consagração da Rússia, depois da glória
que dará a Deus e da honra que dará à Santíssima Virgem, será a salvação das almas.
"Procurai primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça, e o resto ser-vos-á dato por acréscimo"
(Mt. 6:33). A Irmã Lúcia disse: "A minha missão não é indicar ao mundo os castigos
materiais que certamente virão se o mundo não rezar e fizer penitência. Não! A minha missão
é indicar a todos o perigo iminente em que estamos de perder as nossas almas por toda a
eternidade se nos obtinar,os no pecado."
Na Sua aparição de 13 de Julho de 1917 aos três pastorinhos, depois de lhes apresentar
uma visão do inferno, Nossa Senhora de Fátima explicou: "Vistes o inferno, para onde vão as
almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a
Meu Imaculado Coração. Se fizerem o que Eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão
paz."
Pelo triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora, que acompanhará a Consagração
da Rússia, salvar-se-ão almas sem conta. Através deste acto o mundo será dramaticamente
liberto dos erros da Rússia, e virá uma grande era de paz. O mundo reconhecerá isto como
sendo obra da Bem-Aventurada Virgem Maria. E então, confrontados com o amor sem
limites e a solicitude maternal que assim demonstrou, os pobres pecadores voltar-se-ão para o
Imaculado Coração de Maria, pedindo-lhe socorro para as suas vidas, e pelas suas orações e
devoção a Ele obterão as graças necessárias para se converterem a si e aos seus próximos,
salvando-se assim do inferno muitas almas.
O mundo ficará dramaticamente diferente durante o Triunfo do Imaculado Coração de
Maria. Para começar, todo o mundo converter-se-á à Fé Católica. Continuará a haver pecados
e transgressões, porque o homem continuará a ter uma natureza caída; mas, ao contrário do
que se passa no nosso mundo presente, anti-cristão e anti-católico – que trabalha activamente
para afastar as almas de Deus – durante o Triunfo de Maria, governos católicos, instituições
católicas e uma sociedade católica trabalharão juntos para que as almas se aproximem cada
vez mais do seu Criador, fonte e meio de toda a graça, através da Bem-Aventurada Virgem
Maria.
A paz que teremos durante o Triunfo de Nossa Senhora será manifestada nas amizades,
nas famílias, na comunidade, no Estado, na nação e no mundo; no governo, nas finanças, na
economia, no comércio, nos negócios e nas instituições de ensino (que reconhecerão o
Reinado Social de Cristo e conduzir-se-ão de acordo com ele); na tecnologia (que será usada
para promover a verdade e a justiça, o bem e a paz) e nas artes e espectáculos (que reflectirão
a beleza e a verdade de Deus). A verdade e a justiça prevalecerão por todo o mundo. A vida
inteira de cada um de nós orientar-se-á por Jesus Cristo e a Bem-Aventurada Virgem Maria, e
exprimir-se-á em crer na Fé Católica e viver segundo ela, e nas suas orações católicas, tanto
públicas como privadas. Assim, no meio destes frutos do prometido Triunfo de Nossa
Senhora, as almas terão mais facilidade em viver uma vida autenticamente católica. E então,
como Nossa Senhora nos disse, "salvar-se-ão muitas almas e teremos paz."
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