Testemunhos publicados:
Outras testemunhas
(1930’s - 2003)
Se, como parece ser o caso – e como milhões de Católicos responsáveis acreditam
– o Terceiro Segredo tem alguma coisa mais, além da visão de um “Bispo vestido de
branco,” revelada em 26 de Junho de 2000, sem qualquer explicação de Nossa Senhora
de Fátima sobre como se deve interpretar, então o que é que está na parte do Segredo
que falta? Além dos testemunhos publicados que se encontram neste site da Internet
(incluindo os do Padre Fuentes, do Padre Alonso, da Irmã Lúcia, do Cardeal Ratzinger,
etc.), os depoimentos das testemunhas que se seguem também ajudará a responder a esta
pergunta.
Monsenhor Eugenio Pacelli (o futuro Papa Pio XII) (1930’s)
O Cardeal Eugenio Pacelli, Secretário de Estado no pontificado de Pio XI, antes de
ser elevado ao papado em 1939 com o nome de Pio XII, fez a seguinte profecia
espantosa sobre uma futura convulsão na Igreja:
Suponha, caro amigo, que o Comunismo [um dos “erros da Rússia”
mencionados na Mensagem de Fátima] era apenas o mais visível dos
instrumentos de subversão a ser usados contra a Igreja e as tradições da
Revelação Divina [...] As mensagens da Santíssima Virgem a Lúcia de
Fátima preocupam-me. Esta persistência de Maria sobre os perigos que
ameaçam a Igreja é um aviso do Céu contra o suicídio de alterar a Fé, na
sua liturgia, na sua teologia e na sua alma. […] Ouço à minha volta
inovadores que querem desmantelar a Capela-Mor, destruir a chama
universal da Igreja, rejeitar os seus ornamentos e fazê-la ter remorsos do seu
passado histórico.
Chegará um dia em que o mundo civilizado negará o seu Deus, em que
a Igreja duvidará como Pedro duvidou. Ela será tentada a acreditar que o
homem se tornou Deus. Nas nossas Igrejas, os Cristãos procurarão em vão a
lamparina vermelha onde Deus os espera. Como Maria Madalena, chorando
perante o túmulo vazio, perguntarão: “Para onde O levaram?”1
O Padre Joseph Schweigl (Setembro de 1952)
Em 1952, o Papa Pio XII confiou ao Padre Joseph Schweigl uma missão secreta:
interrogar a Irmã Lúcia sobre o Terceiro Segredo. Ele declarou mais tarde:
Não posso revelar nada do que ouvi sobre Fátima no que respeita ao
Terceiro Segredo, mas posso dizer que tem duas partes: uma fala do Papa; a
outra, logicamente (embora eu não deva dizer nada), teria de ser a
continuação das palavras: ‘Em Portugal se conservará sempre o dogma da
Fé.’2
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O Cardeal Oddi (Março de 1990)
Em 17 de Março de 1990, o Cardeal Oddi, que fora amigo pessoal do Papa João
XXIII e que lhe tinha falado do Segredo, fez o seguinte depoimento ao jornalista
italiano Lucio Brunelli no jornal Il Sabato:
Ele [o Terceiro Segredo] não tem nada a ver com Gorbachev. A
Santíssima Virgem estava a avisar-nos contra a apostasia na Igreja.3
O Cardeal Ciappi
Numa comunicação pessoal a um certo Professor Baumgartner em Salzburgo, o
Cardeal Mario Luigi Ciappi, que foi o teólogo pessoal dos Papas João XXIII, Paulo VI,
João Paulo I e João Paulo II, revelou:
No Terceiro Segredo prediz-se, entre outras coisas, que a grande
apostasia na Igreja começará pelo cimo.4
O Padre Malachi Martin (Verão de 1998)
Numa entrevista de quatro horas no programa de rádio de Art Bell, o Padre
Malachi Martin declarou que em Fevereiro de 1960, sendo ele Secretário do Cardeal
Bea (um dos assessores mais próximos do Papa João XXIII), lhe deram a ler o Terceiro
Segredo de Fátima. Embora tivesse jurado não revelar o Segredo, comentou várias
versões diferentes que os ouvintes do programa lhe citaram. Disse que as palavras de
Nossa Senhora eram sóbrias e específicas. Em resposta a uma citação segundo a qual
um Papa ficaria sob o controlo de satanás, respondeu: “Sim, parece que estavam a ler o
texto do Terceiro Segredo.” Mais disse que a divulgação do Segredo provocaria
reacções fortes. E que se o Segredo viesse a público, os confessionários e as igrejas
ficariam cheias de paroquianos de joelhos. Também disse que há uma coisa mencionada
no Segredo que é muito relevante para os Estados Unidos. Acrescentou que o elemento
central do Segredo é horrível, e refer-se a uma apostasia.
O Padre José Valinho (2000 e 2003)
Finalmente, temos o sobrinho da Irmã Lúcia, Padre José dos Santos Valinho. Deu a
sua opinião sobre o conteúdo do Terceiro Segredo num livro de Renzo e Roberto
Allegri intitulado Reportage su Fatima [Milão, 2000], que foi publicado – muito
providencialmente – pouco antes da revelação da visão que supostamente era o Terceiro
Segredo e da publicação do livrinho intitulado A Mensagem de Fátima pelo Cardeal
Ratzinger e pelo Arcebispo Bertone. O Padre Valinho declarou:
Creio que (a terceira) parte do Segredo refere-se à Igreja por dentro,
talvez dificuldades doutrinais, uma crise de unidade, rebelião. A última frase
que a minha tia escreveu, que antecede a parte que ainda é desconhecida,
diz: ‘Em Portugal se conservará sempre o dogma da Fé.’ … Portanto, os
membros da Igreja noutros lados poderão afastar-se do dogma. Mas isto é
apenas especulação.5
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Em 14 de Fevereiro de 2003, o Padre Valinho referiu-se novamente ao Terceiro
Segredo no programa ENIGMA, transmitido em horário nobre pela RAI, a estação
nacional de televisão da Itália. Disse o Padre Valinho nesta ocasião:
Creio que há uma ligação entre o que é anunciado na primeira parte do
Segredo, que se refere a guerras e sofrimentos por toda a parte, e a segunda
parte, que se refere às perseguições e uma espécie de perda da Fé. Porque
aquelas reticências (os três pontinhos, “…”), onde estão, indicam: “Aqui
está a terceira parte, que não está revelada”, e a seguir a conclusão: “Em
Portugal se conservará sempre o dogma da Fé etc.” Isto sugere-me que há
uma relação entre a Fé e a terceira parte do Segredo. Portanto, é qualquer
coisa a ver com a Igreja. É alguma espécie de crise universal que afecta toda
a Igreja e toda a humanidade.6
Notas:
1. Papa Pio XII, citado em Monsenhor Roche, Pie XII devant L’Histoire, pp. 52-53.
2. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol. III, Immaculate
Heart of Mary Press, Buffalo, NY, 1989, pg. 710.
3. Kramer, Rev. Paul, ed., The Devil’s Final Battle, The Missionary Association, Terryville,
Connecticut, 2002, p. 33 (ed. portuguesa, O derradeiro combate do demónio, The
Missionary Association, Buffalo, NY, 2003, p. 29).
4. Cf. Padre Gerard Mura, “The Third Secret of Fatima: Has It Been Completely Revealed?”,
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Grã-Bretanha) Março de 2002.
5. Ibid.
6. Relatado em The Fatima Crusader, Nº 74, p. 76.
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