Testemunhos publicados:
O Padre Fuentes (1957)
Em 26 de Dezembro de 1957, o Padre Agustín Fuentes entrevistou a Irmã Lúcia no
seu convento em Coimbra, Portugal. Mais tarde, tendo obtido o imprimatur e a
aprovação do Bispo de Fátima, o Padre Fuentes publicou as seguintes revelações sobre
o Terceiro Segredo, que a Irmã Lúcia lhe confiou durante aquela entrevista:
Extracto da entrevista com a Irmã Lúcia
Senhor Padre, a Santíssima Virgem está muito triste por ninguém fazer
caso da Sua Mensagem, nem os bons nem os maus: os bons, porque
continuam no seu caminho de bondade, mas sem fazer caso desta
Mensagem; os maus, porque, não vendo que o castigo de Deus já paira sobre
eles por causa dos seus pecados, continuam também no seu caminho de
maldade, sem fazerem caso da Mensagem. Mas creia-me, Senhor Padre,
Deus vai castigar o mundo, e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O
castigo do Céu está iminente.
Senhor Padre, o que falta para 1960? E o que sucederá então? Será
uma coisa muito triste para todos, não uma coisa alegre, se antes o mundo
não fizer oração e penitência. Não posso detalhar mais, uma vez que é ainda
um Segredo. ...
Esta é a terceira parte da Mensagem de Nossa Senhora, que ainda
permanece em segredo até essa data de 1960.
Diga-lhes, Senhor Padre, que a Santíssima Virgem repetidas vezes,
tanto aos meus primos Francisco e Jacinta como a mim, nos disse: que
muitas nações desaparecerão da face da terra, que a Rússia seria o
instrumento do castigo do Céu para todo o mundo, se antes não
alcançássemos a conversão dessa pobre nação.
Senhor Padre, o demónio está travando uma batalha decisiva contra a
Virgem Maria. E como sabe que é o que mais ofende a Deus e o que, em
menos tempo, lhe fará ganhar um maior número de almas, trata de ganhar
para si as almas consagradas a Deus, pois que desta maneira deixa também
o campo das almas desamparado e mais facilmente se apodera delas.
O que aflige o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus é a
queda das almas dos Religiosos e dos Sacerdotes. O demónio sabe que os religiosos e
os sacerdotes que caem da sua bela vocação arrastam numerosas almas para o inferno.
... O demónio quer tomar posse das almas consagradas. Tenta corrompê-las para
adormecer as almas dos leigos e levá-las deste modo à impenitência final.1 (Para o texto
completo da entrevista, cf. Silenciando os Mensageiros: O Padre Fuentes (1959 - 1965).
O texto acima transcrito é extremamente grave. As palavras da Irmã Lúcia
recordam a essência das duas primeiras partes do Segredo de Fátima (cf. “A Primeira
1
http://www.fatima.org/port/thirdsecret/frfuentes.pdf

Parte” e “A Segunda Parte”), mas ela também fala de novos temas. Estes novos temas
relacionam-se muito provavelmente com o Terceiro Segredo (cf. “A Terceira Parte”), e
são, na verdade, os mesmos que notáveis investigadores sobre Fátima, incluindo Frère
Michel de la Sainte Trinité, concluíram estar contidos no verdadeiro Terceiro Segredo
de Fátima.
Além disso, a apreensão exprimida pela Irmã Lúcia sobre o futuro do mundo –
sobre o “iminente” “castigo do Céu” – é marcante e revelador. Para uma discussão mais
pormenorizada dos assuntos relacionados com o Terceiro Segredo a que a Irmã Lúcia se
referiu nesta entrevista com o Padre Fuentes, veja-se “O Autentico Terceiro Segredo”.
Notas:
1. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Volume III: The Third
Secret, (Immaculate Heart Publications, Buffalo, New York, 1990) pp. 504-505; do texto
original em espanhol, publicado por Alonso, Rev. Joaquín, La verdad sobre el Secreto de
Fátima, Fátima sin mitos, Ediciones Sol de Fátima, Madrid, 2ª edição, 1988, pp. 104-105.
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