Resposta ao embuste
Em 26 de Junho de 2000 o Vaticano revelou o que dizia ser o Terceiro Segredo de
Fátima. É uma visão de um “Bispo vestido de branco,” que atravessa uma cidade meio
arruinada e cheia de cadáveres, e que é assassinado, assim como muitos padres,
religiosos e leigos, por um grupo de soldados no cimo de um monte, em frente de uma
grande cruz de madeira.
Na publicação A Mensagem de Fátima, da Congregação para a Doutrina da Fé, o
texto desta visão é acompanhado de um comentário, da autoria conjunta do Cardeal
Joseph Ratzinger e do Arcebispo (hoje Cardeal) Tarcisio Bertone. Este documento diz
falsamente que o Terceiro Segredo foi revelado na sua totalidade, e que a visão referese, de facto, a um acontecimento passado – a tentativa de assassínio do Papa João Paulo
II em 1981.
Os fiéis – que já desde antes de 1960, o ano designado por Nossa Senhora para a
sua revelação, estavam à espera que o Segredo fosse divulgado, ficaram muito
desapontados e confusos. Perguntaram, e com razão se essa visão era tudo o que havia
no Terceiro Segredo? O que acontecera à continuação das palavras “Em Portugal se
conservará sempre o dogma da Fé etc.,” sobre as quais os estudiosos de Fátima
concordaram que era o começo do Terceiro Segredo? Se o Segredo era só a respeito do
atentado para assassinar o Papa João Paulo II quase 20 anos antes, porque é que o
Vaticano tinha esperado tanto tempo para o revelar?
Estas perguntas importantes, feitas pelos fiéis, e muitas outras são tratadas nos
artigos contidos no Nº 64 de The Fatima Crusader. Demonstram que o Terceiro
Segredo não foi revelado na sua totalidade, e o que ocorreu em 26 de Junho de 2000 foi,
de facto, um pérfido embuste, uma tentativa para desacreditar Fátima.
O Nº 64 de The Fatima Crusader dá-nos uma chave para compreender o
documento publicado pelo Cardeal Ratzinger e por Monsenhor Bertone em Junho de
2000. Os artigos desta revista demonstram que falta ainda revelar parte do Terceiro
Segredo, e que o Terceiro Segredo prediz acontecimentos apocalípticos para um futuro
próximo.
Artigos relacionados:
The Fatima Crusader, Nº 64
O Terceiro Segredo revela o grande castigo
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