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asceu em Buenos Aires onde reside atualmente. Sendo adolescente, conheceu em

circunstâncias providenciais as aparições de Garabandal e desde então dedica sua vida
sobretudo a difundir estas aparições. Tem dado palestras em distintas cidades da Argentina e
em outros países como Espanha e Portugal. É autor de portais na Internet
como www.pueblodemaria.com e www.virgendegarabandal.com, onde se podem encontrar
artigos, informação e sobretudo testemunhos em áudio e vídeo de testemunhas oculares das
aparições de Garabandal e de outras aparições marianas. Muitos destes testemunhos têm
sido gravados através do programa radiofônico “Pueblo de Maria”, de que é produtor e
locutor.

O Credo Niceno-Constantinopolitano
reio em um só Deus,
Pai todo-poderoso,
Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho Unigênito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos:
Luz da Luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado não criado, consubstancial ao Pai.
Por Ele todas as coisas foram feitas.
E, por nós, homens,
e para a nossa salvação, desceu dos céus:
e encarnou pelo Espírito Santo,
no seio da Virgem Maria,
e se fez homem.
Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos;
padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as escrituras;
E subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai.
E de novo há de vir, em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos;
e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito † Santo,
Senhor que dá a vida,
e procede do Pai;
e com o Pai e o Filho
é adorado e glorificado:
Ele que falou pelos profetas.
Creio na Igreja
Una †, Santa, Católica e Apostólica.
Professo um só batismo
para remissão dos pecados.
Espero a ressurreição dos mortos;
E a vida do mundo que há de vir. Amém.

NOTA À PRESENTE EDIÇÃO DIGITAL

Antes de mencionar esta edição digital gostaria de ressaltar que este trabalho foi fruto de
obediência, primeiro à “Mãe de Deus e nossa Mãe”, depois ao diretor espiritual, a quem devemos
a breve, mas significativa passagem por esta vida nossa. E em acatamento à sugestão do autor
para que antes de uma publicação impressa fosse realizada esta digital, tentamos fazer com que os
erros se tornassem mínimos, uma vez que coisas como revisão, diagramação e outros, não fazem
normalmente parte de nosso cotidiano. Um desafio a mais. Mas, diante de coisa tão grandiosa
como as aparições marianas com tudo o que as envolve, a ponto de não passar o mais mínimo
detalhe próprios da mulher e mãe zelosa, não há como não tentar vencer os desafios, sair da
inércia e tomar posição, mesmo porque “os dias são maus” (cf. Ef 5, 1-17). Não há como ser
indiferente. Por isso, aqui vai nosso óbolo da viúva pobre, nossa migalha e gota diante deste
oceano.
E para ser fieis à presente nota, esclarecemos que:
1. Esta versão digital possui apenas a revisão do tradutor, sendo os possíveis erros de
digitação e diagramação de nossa total responsabilidade;
2. O prefácio à edição brasileira (língua portuguesa) ficará para a versão impressa;
3. As notas de rodapé inseridas por nós, com a prévia aprovação do autor, possuem ao
final o (NdT);
4. Nada do que aqui foi feito possui fim lucrativo além do da recompensa eterna.
Daí que somos imensamente gratos à Maria cheia de Graça, pelas graças concedidas à
realização do presente trabalho, sine qua non não nos seria possível sua concretização. Ao nosso
diretor espiritual, um sacerdote cheio do zelo pelas almas, pela apresentação do livro, sua
aquiescência à ideia de traduzi-lo ao português e o contato com o autor. E a este, pela confiança,
generosidade e auxílio, antes, porém, pelo próprio labor aqui realizado do qual apenas tivemos
sencilla participação.
Por fim, este trabalho o dedicamos a todos os que de alguma forma somos devedores,
fazendo eco ao personagem: “Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens; e, se
nalguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado” (Lc 9,18).
Que tudo, ao fim e ao cabo, seja para a maior honra e glória de Deus (e sua Mãe!), para o
nosso bem e de toda a Santa Igreja.

Na Quaresma de 2016.
O tradutor

PRÓLOGO DA EDIÇÃO ARGENTINA

SOBRE AS APARIÇÕES EM GERAL

Muitas podem ser as razões nas quais uma pessoa se interesse pelas aparições da Santíssima
Virgem: simples curiosidade, devoção particular à Mãe de Deus, injuriá-las, desejos de se
aproximar de Deus... Muitas, mas é bem possível que detrás de todas essas razões exista algo
muito mais importante e insuspeitável, um chamado pessoal da mesma Virgem a seus filhos.
Amigo leitor, não descartes antecipadamente esta possibilidade.
Neste tema das aparições marianas, que alguns preferem chamar mariofanias, ou seja,
manifestações de Maria, há algumas considerações que se impõem à análise e a primeira – como
se apresenta no presente livro – é a profusão de aparições da Santíssima Virgem que se veem
verificando de modo crescente e universal a partir do século XIX. Certamente, ainda que nem
todas foram ou são autênticas, não é possível negar, como o reconheceu o então Cardeal
Ratzinger, no “Informe sobre a Fé”, esse fenômeno do grande aumento de manifestações a que
considerava como um signo característico deste tempo.
A segunda consideração é que tal profusão tem tido como consequência um
desdobramento no discernimento e avaliação da Igreja sobre a autenticidade de todas as
pretendidas aparições. O efeito de tal sobrecarga seria, de algum modo, o impedir ou obstaculizar
o aproveitamento das graças das autênticas aparições. Essa contrariedade poderia ser remediada
se se considera que ainda sem aprovação definitiva, nos casos onde não houvessem objeções à fé
e à moral, algumas licenças de culto, por exemplo, e o acompanhamento eclesial permitiriam
iguais ou semelhantes benefícios que no caso de aparições aprovadas.
Sabemos que a Igreja deve ser prudente sobre este tema que, ainda quando muitos pareçam
ser os frutos e graças, não deixam de ser muitas vezes controvertidos. Especialmente prudente,
sobretudo se os videntes estão em vida e se há profecias sobre o futuro que não foram ainda
verificadas. Neste caso não se pode pretender que a Igreja emita um juízo definitivo. Contudo,
reiterando o dito, nos casos de credibilidade é possível acompanhar os acontecimentos com a
vigilante e pastoral presença da Igreja. Um caso típico e ao mesmo tempo exemplar neste sentido
é o de São Nicolás, na Argentina.
O terceiro é que em algumas partes do clero existiu e existe desconfiança, indiferença,
quando não desprezo pelas aparições. Lamentavelmente é um fato facilmente comprovável e isso
se explica pela nefasta influência do ensinamento de certa teologia e pelo puro “racionalismo” em
seminários e até em universidades pontifícias. Um dos pretextos que se costumam esgrimir é que
as aparições pertencem à categoria de revelações privadas e que só a revelação pública – contida
essencialmente nos Evangelhos e que se encerra com a morte da última das testemunhas dos
acontecimentos salvíficos – é de fé obrigatória. Portanto, se conclui, não vale a pena prestar-lhes
atenção alguma. Em sua forma radical esta ideia exclui qualquer manifestação de origem divina a

partir da morte do último apóstolo. A primeira posição chega a tomar a atitude arrogante de “não
necessito dessas coisas para viver minha fé”, a segunda é absoluta negação, impedindo ao Céu
manifestar-se. Entretanto, quando o Céu se manifesta é para dizer algo importante para nosso
tempo, a cada um de nós, e em tal caso se impõe a obediência da fé.
Não podemos ser surdos à palavra de Deus quando ela se manifesta através de sinais e
menos ainda quando a autenticidade é provada pelos acontecimentos posteriores ou aprovada
pela Igreja. Ninguém poderia escusar-se sob o pretexto que a Igreja – ao não reconhecer-se um
carisma de infalibilidade sobre esse tema –, não obriga a ninguém a crer sequer em aparições
como Fátima ou Lourdes. As aparições não só ajudam a renovar a fé, também são portadoras da
graça que faz de um agnóstico ou um ateu um fervoroso crente. As aparições lhe dizem ao
homem de hoje que Deus não desistiu dele e o abre à esperança. As aparições não são outra coisa
que a mesma Revelação em ato, que se manifesta em um preciso momento histórico.
Além disso, em matéria de aparições, os termos podem resultar equívocos porque ao
público não se opõe o privado, como se costuma entender o termo “privado”, já que dentro da
revelação pública há manifestações totalmente privadas, como é o anúncio do Anjo a Maria ou as
aparições do Senhor a Paulo de Tarso. Haveria que falar também das aparições bíblicas ou extra
bíblicas; reconhecendo – como o fez em vários casos a Igreja – que Deus, por meio
especialmente da Santíssima Virgem, segue se manifestando à humanidade, e que tudo forma
parte do desenvolvimento no tempo do plano da única salvação realizada por Cristo.

SOBRE AS TRÊS APARIÇÕES DO LIVRO

Nos casos concretos tratados nesse livro, se mostra como a Santíssima Virgem se antecipa
aos acontecimentos, vindo a advertir-nos dos perigos e oferecendo-nos os remédios e os meios
de salvação. Assim, em Fátima adverte sobre a Rússia e o comunismo, e também sobre o flagelo
da guerra, que se podem evitar com a oração do Rosário e a penitência. Em Garabandal,
denuncia o mal dentro da mesma Igreja com a indiferença, o sacrilégio e o desprezo pela
Eucaristia, chamando ao arrependimento e à recuperação do reverente culto eucarístico e à
adoração. Em Amsterdam adverte o que aguarda ao mundo em tribulações e guerras, pela
rejeição da cruz e a busca egoísta do próprio prazer. Anuncia que um novo e último dogma
mariano há de promulgar a Igreja e que o mesmo será o que porá fim à tribulação. Para pôr fim
às calamidades nos dá uma oração na que se pede a vinda do Espírito Santo, como um novo
Pentecostes.
As aparições da Virgem tratadas neste livro – Fátima, Amsterdam e Garabandal – são
provas da atenção especial do Céu sobre a humanidade e da presença da Mãe de Deus nos
momentos particulares destes tempos especiais, e ao mesmo tempo finais. Se buscássemos nas
três manifestações escolhidas neste livro um denominador comum, este sem dúvida seria a
conversão. E não somente nestas, como em todas, o chamado sempre é o da conversão. E onde
está o núcleo, o substantivo da conversão? No arrependimento pelo mal que se comete. Se não
há arrependimento e reconciliação com Deus, ou seja, pedido de perdão e reparação, a conversão
não é verdadeira e, por fim, acabaria em expressões e atitudes exteriores. Que se quer dizer com
expressões e atitudes exteriores? Pois, que assim como se costuma recorrer a Deus para

solucionar os problemas e em seguida se o relega ao simples cotidiano, assim também se costuma
entender a salvação, como a liberação de um mal exterior e alheio à mesma pessoa. Ou seja,
liberação do mal entendido única ou principalmente como o que outros podem infringir-nos e
como a ação do Maligno contra nós. Contudo, o pior não é um ou outro, mas o mal que fazemos
a outros e a ofensa cometida ao amor de Deus. “Ser salvos não quer dizer simplesmente escapar do
castigo, mas ser liberados do mal que nos habita. Não é o castigo o que deve ser eliminado, mas o pecado, essa
rejeição a Deus e do amor que leva em si o castigo” (Bento XVI). Por tudo isso, a conversão à que chama
a Santíssima Virgem no “aqui e agora” de cada um é à profunda conversão do coração. Algo do
profundo deve mudar para que me decida seguir a Deus em minha vida e pô-lo a Ele como meta
de minha existência. E também por isso, à conversão associa, nas três aparições, a penitência e o
sacrifício. Muitos sacrifícios, muita penitência, pede a Mãe de Deus na primeira mensagem de
Garabandal; penitência, penitência é a única palavra – como chamado urgente – que se deu a
conhecer da revelação da visão do terceiro segredo de Fátima. A Senhora de Todos os Povos,
revelada em Amsterdam, também fala de sacrifício e penitência. Sacrifício é fazer algo sagrado
oferecendo-o a Deus. Algo que nos pertence e o damos a Deus no reconhecimento de sua divina
majestade, de sua glória e também de seu amor. A penitência, em troca, é a resposta ao mal
cometido em reconhecimento desse mal e como reparação ou ressarcimento do mesmo, e é, ao
mesmo tempo, sinal eloquente de conversão. No Antigo Testamento lemos como até reis
vestiam-se de saco e jogavam cinzas sobre suas cabeças em sinal de penitência. Os sacrifícios e as
penitências são movimentos contrários ao hedonismo da sociedade que só busca o prazer do
indivíduo. A Virgem Santíssima em Amsterdam diz que até que a cruz não seja posta no centro
do mundo e da vida pessoal não haverá paz. Com isso entende a Cruz de Cristo e a cruz do
sacrifício de cada dia que o mundo rejeita. Essas palavras, sacrifício e penitência, são
impronunciáveis nesse mundo. Ninguém quer ouvi-las. Entretanto, a Santíssima Virgem ainda
busca filhos que a escutem e respondam a seu chamado de conversão e salvação.
Outro tema comum às três aparições é o da Eucaristia. É o tema fundamental, inevitável, e
que às vezes se tem relegado a segundo plano. Raramente se diz que há uma importante
mensagem eucarística dada pelo Anjo (já desde sua primeira aparição e explicitamente na terceira)
de adoração e de reparação e intercessão ante o Santíssimo por todos os pobres pecadores.
Costuma-se passar despercebido o conhecimento infuso que tiveram as crianças já em 13 de maio
de 1917, dia da primeira aparição de Nossa Senhora quando abriu suas mãos e eles se viram
envoltos em uma luz sobrenatural. Relata a mesma Irmã Lúcia: “... Sabíamos de alguma forma que essa
luz era Deus, e podíamos ver-nos abraçada por ela. Por um impulso interior de agradecimento caímos de joelhos,
repetindo em nossos corações: „Oh, Santíssima Trindade, te adoramos! Meu Deus, meu Deus, te amo no
Santíssimo Sacramento”.
E em Fátima, desde o começo se faz notória a Eucaristia como presença divina, em
Amsterdam é a última visão que se aparece uma imensa Hóstia e em seguida um cálice na frente e
mais tarde o Senhor, enquanto Ida Pederman, a vidente, escuta uma voz que diz: “O que coma
minha Carne e beba meu Sangue terá a vida eterna (Cf. Jo 6: 54a) e receberá o Verdadeiro Espírito”.
Em Garabandal as duas mensagens aludem à Eucaristia. Na primeira a exortação a visitar o
Santíssimo. Visita-se o Santíssimo porque se reconhece a presença verdadeira e real de nosso
Senhor Jesus Cristo neste sacramento e consequentemente para adorá-lo, reconhecendo sua
glória oculta, mas evidente à fé. Se o visita para dizer-lhe que se o ama, para louvar, bendizer e

dar graças pelo dom infinito de seu sacrifício que nos salva e por sua permanência entre nós.
Também se o visita, como foi ensinado em Fátima, para reparar por todas as ofensas cometidas
contra sua divindade e tudo o que é santo, e interceder pelos pobres pecadores.
Na segunda mensagem adverte seriamente que cada vez é dada menos importância à
Eucaristia. Lamentavelmente a situação piorou nestes mais de cinquenta anos. A devastação
litúrgica dos (anos) setenta, que perdura e em alguns casos se agrava com a perda de
genuflexórios e reclinatórios para impedir que as pessoas tenham um gesto de adoração
ajoelhando-se no momento da Sagrada Comunhão, o isolamento de sacrários, as calamitosas
celebrações sem reverência alguma pelo sacrifício eucarístico, nem pela presença sacramental do
Senhor, a falta de todo gesto de reverência, a eliminação da ação de graças após a comunhão, o
desprezo pelo culto de adoração fora da Missa, têm provocado a destruição da própria fé. A
banalização da Eucaristia, a devastação litúrgica, é a principal razão – como o advertia o Papa
Bento XVI –, da perda da fé na Igreja. Inúmeras pessoas comungam sem as devidas disposições,
totalmente ignorantes da presença real e substancial do Filho de Deus na espécie consagrada. Se
até se tentou negar a adoração eucarística dizendo que a Eucaristia foi dada para ser consumida e
não adorada, ao que Paulo VI primeiro e logo João Paulo II e Bento XVI refutaram recordando
as palavras, nada menos que de Santo Agostinho: “quem come dessa Carne deve primeiro adorá-la...
porque se não a adorássemos pecaríamos”.
Definitivamente, a mensagem de Garabandal é antes de tudo eucarística. E não só porque a
Santíssima Virgem o disse expressamente em seus dois chamados públicos de 61 e de 65, mas
também pelos gestos de adoração e reverência que ensinava às crianças, pelas comunhões
místicas – sempre de joelhos – que recebiam do anjo e pelo milagre de 18 de julho de 1962 em
que a sagrada Hóstia, dada pelo Arcanjo são Miguel a Conchita, se fez visível em sua boca.
Mas, em minha opinião, há algo mais que talvez possa agora passar despercebido por
certos eventos. Refiro-me à segunda mensagem onde se diz que “muitos sacerdotes, bispos e cardeais
vão pelo caminho da perdição, levando com eles muitas almas”. E se o vincula aos escândalos, sobretudo
sexuais e também de dinheiro que saíram à luz e que eram totalmente desconhecidos para os fieis
e também para muitos no mesmo clero. Evidentemente, a Santíssima Virgem, uma vez mais,
como em Fátima e Amsterdam, havia antecipado o que já se estava gestando. Mas, há algo mais.
Esse mais é que se costuma pôr um ponto parágrafo entre esta parte da mensagem e o que vem
em seguida, isto é: “cada vez se dá menos importância à Eucaristia”. E segue a mensagem dizendo:
“deveis evitar a ira de Deus”. Se, ao invés de pormos pontos parágrafos conectarmos tudo, teremos
que a ira de Deus vem não somente pelos escândalos morais – que por si são sérios motivos –
mas pelo tratamento dado ao mesmo Deus na Eucaristia por parte de quem têm de ser seus
servidores e devotíssimos de seu culto. E aqui está a outra grande tragédia porque se trata nada
menos que a destruição da fé e a mesma razão de ser da Igreja que vive e se nutre da Eucaristia e
cuja vida espiritual reconhece na Eucaristia sua fonte e seu cume.

O LIVRO

Creio não equivocar-me ao considerar este livro como parte do plano que a Mãe de Deus
está levando a cabo. Lê-lo significa receber o estímulo para viver o que a Santíssima Virgem nos

pede, para alentar-nos sobre os perigos deste tempo e para, aproximando-nos mais de Deus,
auxiliá-la, se assim se pode dizer, a completar a salvação da humanidade e alcançar assim o
triunfo de seu Imaculado Coração.
Ao folhear as páginas encontrarão um excelente resumo dos principais acontecimentos e
magnificamente apresentadas as mensagens, sobretudo as de Garabandal, à luz do hoje que
vivemos e das perspectivas futuras. Por exemplo, me parece que o capítulo dedicado à
“Panorâmica da situação do mundo” – particularmente nos itens dedicados à ditadura do
relativismo – e em seguida ao “Relativismo e crise na Igreja” iluminam e atualizam as mensagens.
Em definitivo, um livro para se ler com atenção, para não desprender-se dele, mas
entesourá-lo e relê-lo. Estou seguro de que aportará luz nestes tempos de confusão e alentará a
muitos para seguir o caminho pedido pela Mãe de Deus.

Pe. Justo Antonio Lofeudo MSE
16 de julho de 2013, festa de Nossa Senhora do Carmo

PRÓLOGO DA EDIÇÃO ESPANHOLA

Há meses um amigo me presenteou o livro Con voz de Madre, editado na Argentina. Ele
sabia de meu interesse nas aparições marianas e queria conhecer minha opinião. Li o livro de um
fôlego, porque está muito bem escrito. E me chamou poderosamente a atenção o tratamento que
se dava às aparições de Garabandal. Não me atreveria dizer que tudo, mas do sucedido em San
Sebastián de Garabandal posso afirmar que li quase tudo, em papel e na rede. No livro Com voz de
Mãe dava gosto ler sobre temas tão delicados, escritas por uma pessoa de bom critério. E cri ser
necessário dar a conhecer este livro na Espanha, e desde então iniciei toda uma série de gestões
para que se pudesse editar em nossa pátria. E graças a Deus, hoje veio à luz na editorial San
Román com o título Madre de Dios y Madre Nuestra. Fátima, Amsterdam e Garabandal.
Tudo o que li das aparições marianas, o fiz como devoto da Virgem Maria e com
mentalidade de historiador, porque depois de tantos anos neste ofício a mentalidade se derivou
em mim em deformação profissional. E além disso para o historiador especializado em Idade
Contemporânea como é meu caso, as aparições marianas constituem um traço intelectual e uma
chave importantíssima para entender o mundo atual. Os que nos dedicamos a explicar o
nascimento dos partidos políticos, a ação dos sindicatos ou a influência da imprensa etc., que
afetam muitas pessoas, como vamos excluir de nosso relato histórico as aparições marianas, que
formam parte da realidade concreta de milhões de pessoas, até o ponto de fazer muitas delas
mudar de vida, por ter em sua consciência maior influxo que um partido político, um sindicato
ou um periódico?
Mas me atreveria dizer. Se Deus é o Senhor da História, como afirma o beato João Paulo
II , não pode permitir que sua Mãe desentoe do curso da História. Portanto suas aparições, além
da finalidade religiosa, também hão de ter um sentido histórico, porque nem Deus nem a Virgem
fazem coisas despropositadas ou vãs. Por esse motivo, quando inicia a Idade Contemporânea
com a Revolução Francesa (1789), a Virgem Maria, como veremos, aparece de forma diferente de
como fizera até então. Há dois séculos tem baixado do Céu em múltiplas ocasiões, nem tanto
para comunicar algo a um vidente de modo particular, como para utilizar esses videntes ao modo
de intermediários para transmitir mensagens a todos seus filhos. De forma que em certo modo se
poderia afirmar que durante os séculos XIX e XX e o que vai de atual a Virgem Maria nos está
aparecendo a todos nós.
1

Algo havíamos estropiado seus filhos, que obrigava à Virgem a atuar de um modo diferente
de como havia feito até então. Sem dúvida, não são poucas as vezes nas que os homens deram às
costas a Deus ao longo dos séculos. Mas durante a Revolução Francesa, a Filha Primogênita da
Igreja fez prisioneiro o Papa Pio VI (1775-1799) e, sem respeitar sua dignidade nem seus 81 anos,
foi levado de Roma a França, aonde chegou em um estado tão grave que faleceu em Valence-surRhône em 29 de agosto de 1799. O clero da Igreja Constitucional da França, que havia jurado a
1
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cismática Constituição Civil do Clero, negou a Pio VI um enterro cristão. O prefeito da
localidade escreveu no registro de óbitos: “Faleceu o cidadão Braschi, que exercia a função de
pontífice”. E os jornais franceses deram a notícia com a manchete: “Pio VI e último”.
Mas a Igreja Católica é tão de Deus que segue em pé depois de mais de dois mil anos,
apesar das tentativas de destruí-la nestes vinte séculos. E de modo algum nos surpreende o ódio
contra os cristãos, se recordamos que o mesmo Jesus Cristo profetizou que o tanto que
perseguiram a Ele o fariam a seus seguidores.
Os três tipos de perseguição contra os católicos
Na tipologia persecutória ou martirial se podem distinguir três modelos diferentes que,
ainda que com distinta eficácia, buscam eliminar da face da terra a Esposa de Cristo. Cada um
desses modelos não exclui necessariamente os outros dois. Ao longo do tempo vão aparecendo
sucessivamente, concentrando-se os três no que se conhece como Idade Contemporânea; isto é,
os anos que transcorrem da Revolução Francesa (1789) aos nossos dias. Pois bem, ao meu juízo,
esta situação de máximo perigo aos cristãos na que hoje nos encontramos é a que anima a Virgem
Maria, que é a Mãe de Deus e Nossa Mãe, a intervir, a cobrir-nos sob seu manto de um modo
distinto de como o fez até o presente. Frente a quem se propuseram a bloquear o futuro
verdadeiro da Vida Eterna, e reduzir toda nossa existência à pura materialidade, proclamando o
fim da Igreja Católica, a Virgem decide baixar do Céu a desmenti-lo e a manifestar-se como
Nossa Esperança. Suas aparições são, em definitivo, sua luminosa resposta ao perigo que ameaça
a Igreja, acossada agora pela tríplice tipologia persecutória.
No primeiro modelo os perseguidores ignoram que é a graça santificante o que vivifica a
Igreja e não o número maior ou menor de cristãos. Em consequência pensam que eliminando o
maior número possível de cristãos conseguirão acabar com a Igreja. Mas seu erro de princípio
explica que obtenham um resultado contrário ao de seus objetivos, pois como já pôs de
manifesto Tertuliano (160-225) “o sangue dos mártires é semente de cristãos”. Neste modelo
encaixam tanto as ações dos imperadores romanos, como as perseguições comunistas do século
XX.
O segundo tipo de martírio apareceu durante a Revolução Francesa. Nesta ocasião os
perseguidores, alguns deles sacerdotes e bispos (que, ainda que renegados, são sacerdotes in
aeternum), conhecem perfeitamente que o catolicismo é uma religião sacramental e que é através
dos sacramentos por onde circula a graça que produz a santidade. O historiador francês Jean de
Viguerie, em um excelente livro que se intitula Cristianismo e Revolução, há posto de manifesto
como as medidas revolucionárias tinham como objetivo apartar aos fieis dos sacramentos. E
afirma em suas conclusões que esta perseguição sim que foi eficaz, e o demonstra pela medida da
prática sacramental na França antes da Revolução e depois de pacificar-se religiosamente o país
após a concordata assinada por Napoleão em 1802, e o descenso é considerável. Se se manteve
viva a Igreja na França foi porque a revolução também utilizou o primeiro tipo de martírio,
conseguindo que o sangue de milhares de católicos franceses se convertesse em semente de
cristãos, e porque muitos outros viveram a religião católica na clandestinidade, se negando a
participar nas cerimônias cismáticas oficiadas pelos padres juramentados.

A santidade de um mártir salta com facilidade o trâmite do juízo, mas ao resto dos
franceses penso que se lhes haverá perguntado no juízo particular se assistiram as missas
clandestinas dos padres refratários ou preferiram participar das cerimônias blasfemas da Deusa
Razão, para não sair do sistema. E por força há que reconhecer que os padres juramentados, que
negaram a Pio VI um enterro cristão e transformaram a liturgia em um culto civil, prolongam sua
influência até os dias de hoje, quando em defesa da espontaneidade alguns saltam as normas
litúrgicas e celebram uns rituais que com toda propriedade podem ser qualificados como
cismáticos. Paradoxalmente, certos atos litúrgicos recomendados, como é o de comungar de
joelhos na boca, às vezes há que fazê-los hoje de modo clandestino.
O terceiro tipo é o martírio da coerência. Agora aos perseguidores já não lhes importa
tanto se vais ou deixas de ir à missa. E mais, se a paróquia na que se celebra tem uns pedregulhos
de uns quantos séculos, o sistema político pode com que até se financie a manutenção e limpeza
do templo. Portanto, em nosso juízo particular, aos cristãos do século XXI não se nos perguntará
só se temos assistido a missa aos domingos e festas de guarda, além disso se nos pedirá contas
também e especialmente do que fizemos com esta sociedade dessacralizada. Porque,
diferentemente de outras épocas nas que também havia obrigação de dar a cara por Jesus Cristo
na vida pública, na nossa é especialmente necessário por estar nossas instituições civis mais
necessitadas de Deus, e porque além disso o magistério nos recorda no Concílio Vaticano II que
o próprio dos laicos é santificar as estruturas temporais. E a tarefa não é simples, já que a
coerência é incompatível com a esquizofrenia moral, que farisaicamente pode aprovar o
financiamento de templos, colégios católicos e ONGs bem intencionadas, em troca de que não
saiamos das sacristias, para impedir assim que cristianizemos os parlamentos, os periódicos, as
universidades, as fábricas, as diversões, os hospitais...
O dramático deste terceiro modelo de perseguição é que os verdugos não se encontram
fora da Igreja, porque a coerência dos católicos que puseram na santidade o objetivo de suas
vidas, a quem põe em evidência não é aos ateus, nem aos homens sem fé, nem aos “vermelhos”,
nem aos maçons, mas a todos aqueles católicos tíbios e esquizofrênicos que preferem o juízo dos
homens ao de Deus. Esta perseguição que já começou é tão grave e tão importante na história da
Humanidade porque no dia que se generalize será o último e claro sinal de que entramos nos
últimos tempos anunciados no Apocalipse, que precedem ao fim do mundo, sem que saibamos o
tempo que há de transcorrer entre os últimos tempos e o fim do mundo.
Os trovões e os relâmpagos ficam reservados para o fim do mundo, que – como disse –
estará precedido dos últimos tempos nos que terá lugar esta terceira perseguição, já iniciada, em
um ambiente tão calmo e normal, que deste momento em diante haverá que estar mui apegado à
Santíssima Virgem e à Caridade com os irmãos, porque do contrário nos deslizaremos sem darnos conta e passaremos a engrossar as filas dos verdugos. Ademais, os que se mantenham fieis à
verdade serão tachados de radicais, fanáticos e fundamentalistas, como já ocorre atualmente,
mesmo que ainda não se apresente dita acusação com a virulência e animosidade com que se
pode chegar no futuro.
O modernismo
Nas origens desta terceira perseguição, que converte a ajuda da Virgem como o único
recurso, se encontra o modernismo, que em resumo consiste em edificar a Igreja utilizando como

cimento o pecado contra o Espírito Santo, ao introduzir o conceito de autonomia do homem no
âmbito religioso. A proclamação da autonomia do homem, reivindicada como um direito
fundamental, exigia necessariamente a negação da concepção do homem como criatura,
dependente do Criador. Porque segundo o peculiar conceito da Criação que têm os deístas do
século XVIII, havia que arrancar de Deus seu atributo clássico de autêntico Criador, para
conceder-lhe ao sumo o ofício de chefe de manutenção de um mundo de que não zela como
deveria. A concepção de homem como um ser autônomo que pode conferir-se a si mesmo suas
próprias leis foi a ideia nutrícia da ideologia liberal progressista, negando-lhe assim toda
possibilidade de transcendência. E ante semelhante proposta logicamente o beato Pio IX (18461878) saiu ao passo condenando o liberalismo.
As distintas tendências modernistas se podem definir como um novo intento gnóstico que
trata de substituir os fundamentos doutrinais sobre os que seu Fundador havia edificado a Igreja,
em um afã de deslocar a fé e a Revelação como fundamento do fato religioso e colocar em seu
lugar os critérios do racionalismo e da ciência positivista. Em suma, o modernismo subordina a fé
ao que os modernistas denominam “formulações dos tempos modernos”, que por ser opostas à
fé acabam modificando o depósito entregado por Cristo.
O círculo dos modernistas foi mui reduzido, realmente eram mui poucos e estavam mui
localizados. Todos eles eram clérigos entre os que se destacavam o sacerdote Alfred Fermin Loisy
(1857-1940) na França, o jesuíta George Tyrrel (1861-1909) na Inglaterra, o professor do
seminário romano Ernesto Buonaiuti (1881-1946) e o sacerdote italiano Romolo Murri (18701944). Agora bem, apesar de tão poucas as cabeças mais destacadas, ainda assim deixaram sentir
sua influência entre os católicos, e isso em primeiro lugar por sua condição de clérigos de quem
dependem muitas almas e, além disso, porque diferentemente dos hereges, acostumados a
abandonar a Igreja, o próprio dos seguidores do modernismo é permanecer dentro dela, pois o
modernista considera ser sua missão reformá-la de acordo com seu próprio pensamento. Assim,
por exemplo, o modernista em sua concepção dialética concebe a coexistência – como tese e
antítese – de uma igreja institucional e outra carismática, a primeira tradicional e a segunda
progressista, graças a cujo enfrentamento surge o avanço; naturalmente em dita concepção o
modernista é o representante dos carismas e do progressismo. Daqui, que para eles não só não
fosse compatível, mas inclusive necessário realizar uma crítica dos fundamentos mesmos da
Igreja e permanecer ao seu turno dentro de seu seio. Por isso a estratégia modernista para evitar
uma excomunhão não utiliza enfrentamentos diretos, nem faz afirmações taxativas, ou esconde
sua personalidade assinando suas publicações com pseudônimos, como o de Hilaire Bourdon que
foi o utilizado por Tyrrel. Como estrategista, ninguém tão habilidoso como Buonaiuti que as
manipulou para manter-se dentro da Igreja até 1926, apesar de ter sido excomungado em duas
ocasiões nos anos 1921 e 1924.
Os modernistas não articularam um corpo orgânico doutrinal e preferiram seguir a tática de
expor suas ideias de um modo difuso, utilizando o recurso das meias verdades. Tudo isso além de
dificultar a atuação das autoridades eclesiásticas em ordem a estabelecer a divisória entre as
publicações de conteúdo errôneo, oferecia aos modernistas a possibilidade de não dar-se por
inteirados, quando chegasse a condenação. Apesar de tudo, a claridade e coerência de São Pio X
(1903-1914) foi meridiana: a fé da Igreja não tem necessidade de adaptar-se a nada, por quanto a
plenitude dos tempos se havia produzido já com a revelação de Jesus Cristo, Deus feito homem.

Partindo desse princípio básico que salvaguardava o depósito entregado por Cristo, São Pio X
denunciou os objetivos dos modernistas mediante o decreto Lamentabili (3-VII-1907), expôs de
um modo organizado a doutrina do modernismo e a condenou na encíclica Pascendi (8-IX-1907) e
estabeleceu toda uma série de medidas disciplinares em vários documentos, o mais importante
dos quais foi o motu próprio Sacrorum Antistitum (1-X-1910).
O decreto Lamentabili condena 65 proposições modernistas, algumas das quais são: a fé
proposta pela Igreja contradiz a história; a Sagrada Escritura não tem uma origem divina e deve
ser interpretada como um documento humano; a Ressurreição de Jesus não foi um fato histórico,
mas uma elaboração posterior da consciência cristã; os sacramentos do Batismo e da Penitência
não têm uma origem divina; não há verdade imutável e esta evolui com o homem; a Igreja, por
aderir-se a verdades imutáveis, não pode conciliar-se com o progresso. E concluía, literalmente, o
decreto Lamentabili com a 65ª proposição: O catolicismo atual não pode conciliar-se com a verdadeira
ciência se não se transforma em um cristianismo não dogmático, isto é, em protestantismo amplo e liberal.
Na encíclica Pascendi, além de indicar os remédios contra a crise modernista, São Pio X
retrata três figuras: a do filósofo modernista, a do crente modernista e a do teólogo modernista.
O filósofo modernista, por fundamentar suas ideias no agnosticismo e reduzir-se ao fenomênico,
acaba por afirmar o princípio de imanência vital, segundo o qual Deus é um produto da
consciência que o sentimento de cada um engendra; assim as coisas, a consciência religiosa, ou
seja, o “sentimento” religioso de cada um se erige em autoridade suprema, por cima – por
suposto – do magistério e da autoridade da Igreja. O crente modernista deve limitar-se a elaborar
em seu interior a experiência do divino, e as crenças, por isso se identificam com as experiências
singulares. Por último, se referia o Papa ao teólogo modernista que, por partir do princípio de
que Deus é imanente ao homem e que em consequência a autoridade religiosa não é senão a
soma de todas as experiências individuais, sustém que a autoridade eclesiástica deve reger-se por
critérios democráticos. Este radicalismo religioso, imanentista, individualista e subjetivista dos
modernistas, que esvaziava completamente de sentido a Igreja, era condenado pelo Sumo
Pontífice, por ser o modernismo – segundo se lê na Pascendi – o conjunto de todas as heresias
com capacidade para destruir não só a religião católica, como qualquer sentido religioso, devido
os pressupostos do modernismo desembocarem, em definitivo, no ateísmo.
Pois bem, que São Pio X fizesse um diagnóstico certeiro da enfermidade que alquebrava a
Igreja de modo algum pode interpretar-se como que durante seu pontificado ao paciente já se
pudesse dar alta. Certamente que a estratégia dos primeiros modernistas não foi o mais eficaz
para atrair um grande número de seguidores. Propor que se devesse viver à margem do
magistério e ser autônomo para que cada um pudesse decidir as verdades de fé, que se podiam
mudar para estar em consonância com a ciência moderna, não teve suficiente impacto social a
princípios do século XX. Mas após décadas de letargia, que alguns interpretaram equivocamente
como sua morte definitiva, despertaram os modernistas e tiveram um êxito sem precedentes,
após publicar Paulo VI (1963-1978) a Humanae vitae (25-VII-1968); a partir desse momento sim
que houve e segue havendo muitos católicos partidários de reivindicar sua autonomia, para que, à
margem da moral da Igreja Católica, cada um possa decidir o que está bem e o que está mal no
leito conjugal. A questão é que o depósito da fé e da moral é indivisível e se começa rejeitando a
Humanae vitae se acaba por virar as costas a todo o magistério da Igreja.

Não foi pouco o mérito de São Pio X ao descobrir o tumor. Faltava nos sucessivos pôr os
remédios para curá-lo e evitar a metástase, porque os modernistas não se renderam ao longo do
século XX, até o ponto de que Paulo VI teve de reconhecer publicamente a fumaça de Satanás
que se havia metido dentro da Igreja. E nestas estamos, esperançosos e pendentes de que a Mãe
de Deus e Nossa Mãe abra portas e janelas para ventilar nossas estâncias e evitar que nos asfixie a
fumaça modernista de Satanás.
O cuidado maternal da Virgem Maria em Garabandal
Mas o futuro não está fechado, porque o porvir é de quem se abrigue sob o manto da
Virgem, por mais que os poderes do mundo se empenhem em virar as costas a Deus: para
grandes males, grandes remédios. Por isso na medida em que se vai montando o grande assalto
luciferino contra a Igreja durante a Idade Contemporânea, a Virgem não deixou de atuar de
modo especial. Durante estes mais de duzentos anos se têm prodigalizado as aparições marianas,
muitas já reconhecidas pela Igreja e muitíssimas mais que estão à espera desta aprovação.
Agora bem, como já dissemos, todas estas aparições da Era Contemporânea têm um traço
em comum, que as distinguem dos séculos anteriores. Insisto, em nossa Era Contemporânea a
Virgem Maria elege a umas determinadas pessoas, não tanto para dizer-lhes aos videntes uma
mensagem particular a eles, mas sobretudo para encarregá-los de nos transmitir aos demais o que
o Céu quer de todos nós. Essa é sem dúvida a grande novidade e a importância de ditas
aparições, aspectos que ficam refletidos palpavelmente neste livro, no que se resume e explica o
significado das aparições de Fátima, Amsterdam e Garabandal.
Não havia lido nunca um livro em que, como neste, se expliquem as aparições marianas
com tanta simplicidade ao tempo em que com tanta profundidade religiosa. Estou seguro que é
apto a todos os públicos, dos intelectuais às gentes simples e desde logo proveitoso para quem o
leia com sentido religioso e com desejos de levar a sério o que nos diz a Virgem. Só se tem
elegido três das muitas aparições que têm ocorrido, duas delas já aprovadas – Fátima e
Amsterdam – e outra, como a de Garabandal, que ainda não o está, mas dela que se pode dizer
não só que não desentoa das outras duas, senão que suas mensagens estão em consonância e são
a continuação delas.
Escrevo este prólogo no dia seguinte ao de minha primeira viagem a Garabandal. À espera
do juízo oficial da Igreja, creio nas aparições de Garabandal desde muitos anos, mas nunca se me
havia apresentado a oportunidade de acudir àquele lugar. Quando se inteirou desta circunstância
meu bom amigo Santiago Fusté, se ofereceu a levar-me sob a condição de estar de regresso a
Madri no mesmo dia às oito da noite, para assistir à adoração das quartas-feiras que organiza com
os peregrinos madrilenos que foram a Medjugorje. Providencialmente era possível viajar em 27,
esse dia de cada mês marcado para mim pela devoção à Virgem do Olvido e à Irmã Patrocínio, a
quem agradeço o presentão de viajar a Garabandal. Saímos às cinco da manhã do dia 27 e, por ter
de recorrer os mil quilômetros de ida e volta, não havia mais tempo em Garabandal que para
saudar ao Senhor no sacrário da paróquia – pequena, limpa e preciosa, amorosamente cuidada
por seu titular dom Rolando – e para rezar o terço nos pinheiros. Como tudo foi providencial
naquele dia, nesse terço nos acompanhou o editor e autor argentino desse livro, Santiago Lanús,
que estava de passagem pela Espanha para dar a conhecer as aparições de Garabandal. Nos
últimos dias surgiram um par de problemas tão sérios, que vivia mui esgotado, mas de joelhos,

em meio às montanhas e entre aqueles pinheiros testemunhas de tantas maravilhas, me invadiu
uma doce paz ao experimentar com especial clareza que a Virgem Maria é Mãe de Deus, Nossa
Mãe e muito Minha Mãe.

Javier Paredes
Catedrático de História Contemporânea
da Universidade de Alcalá.
Madri, 28 de março de 2013, festa de Quinta-feira Santa

AO LEITOR

Nas páginas que seguem apresentaremos uma exposição sintética e ordenada das
mensagens da Virgem Maria em Fátima, Amsterdam e Garabandal, e dos acontecimentos
relacionados com essas mensagens. Junto à visão panorâmica dos fatos, se une um estudo do
significado das mensagens para os tempos atuais. O objetivo da exposição e de sua possível
interpretação é o de mover aos leitores a ponderar o que se expõe e agir em consequência.
Para entender o significado das mensagens, se tem em conta a situação no mundo e na
Igreja, que se vai perfilhando através dos recentes acontecimentos, contemplados à luz das
mensagens, sem esquecer que a Mãe de Deus se antecipa a eles para ajudar-nos a enfrentar estes
sucessos e evitar suas consequências negativas. Reúne-se a interpretação de muitos deles feitas
por pessoas relevantes, de modo particular os últimos Papas – Paulo VI, o beato João Paulo II2 e
Benedito XVI –, especialmente em relação às inquietudes provocadas pela situação eclesial e
mundial.
O trabalho inicial que culminou na edição deste livro se deve a um sacerdote católico que
nos fez chegar o material que havia elaborado e o pôs a nossa total disposição para que –
parecendo-nos oportuno publicá-lo –, elegêssemos o modo adequado de o fazer. O material
recebido foi primeiramente revisado e contrastado, depois ampliado e enriquecido com novas
citações e testemunhos. A exposição sintética se extraiu da abundante documentação já
publicada, tanto em papel impresso como através dos sítios confiáveis da Internet. Finalmente,
após esse enriquecimento, decidi assumir a responsabilidade, tanto da publicação como da autoria
do presente livro.
Atravessamos tempos difíceis que procuramos viver em comunhão com a Santa Madre
Igreja Católica e seu Pastor supremo, o Papa Benedito XVI, o qual está empenhado em levar o
Povo de Deus a uma profunda conversão e purificação. Vem bem a propósito recordar, neste
sentido, o que disse em Friburgo no discurso que dirigiu em 25 de setembro de 2011 aos
católicos alemães comprometidos em diversas iniciativas de ação social. Explicava que à beata
Madre Teresa lhe perguntaram uma vez qual seria, segundo ela, o que primeiro deveria mudar na
Igreja. Sua resposta foi: “o senhor e eu”. E o Santo Padre comenta: “Este pequeno episódio põe em relevo
duas coisas: por um lado, a Religiosa quer dizer a seu interlocutor que a Igreja não são somente os demais, a
hierarquia, o Papa e os bispos; a Igreja somos todos nós, os batizados. Por outro lado, parte do pressuposto de que
efetivamente há motivos para uma mudança, de que existe essa necessidade. Cada cristão e a comunidade dos fieis
estão chamados a uma conversão contínua”.
Queremos expressar nosso agradecimento ao sacerdote que nos proporcionou o material,
com quem nos une um forte compromisso de difundir as mensagens autênticas do Céu. Também
agradecemos a quem leu o texto em seus diversos momentos de redação e aportaram dados e
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Atualmente, Beato Paulo VI e São João Paulo II. (NdT)

comentários para que esta obra seja um fiel reflexo do que Nossa Senhora quer transmitir-nos
com uma linguagem acolhedora e maternal.
Ainda que grande parte do aqui exposto seja possível encontrar publicado em outros
lugares, nos parece que oferecê-lo ordenadamente poderá fazer muito bem às pessoas que o
meditem com o ânimo de entender o que nos está dizendo hoje a Virgem Maria. Pensando ser de
não pouca importância dar a conhecer o quanto antes, assumimos por isso a tarefa de difundi-lo
e incentivar aos leitores a que o difundam pessoalmente da forma que lhes parecer mais eficiente.
Nosso agradecimento se dirige, sobretudo, a nossa Santa Mãe do Céu, que vem buscar a
todos seus filhos junto com a missão e o desejo de convertê-los e aproximá-los ao Coração de
seu Filho, Jesus. Confiamos em que Nossa Senhora nos acompanhe na empresa. Em suas mãos
colocamos nosso empenho por dar a conhecer o que quer dizer a Virgem Maria a toda a
humanidade, e que realmente nos animemos a pôr em obra, a começar pela própria conversão
pessoal.

Santiago Lanús. “Pueblo de María”
www.pueblodemaria.com
www.virgendegarabandal.com
Buenos Aires, 1 de novembro de 2012.
Solenidade de Todos os Santos
A.M.G.D e B.V.M
(A Maior Glória de Deus
e da Bem-aventurada Virgem Maria)

DEDICATÓRIA

A D. Rafael Jardón (1946-2011), que durante muitos anos trabalhou em difundir as
mensagens de Maria e em documentar a veracidade de suas aparições em Garabandal, através do
sítio na Web que criou e dirigiu. Faleceu em 16 de junho de 2011, enquanto se preparava para
celebrar com gozo os 50 anos das aparições do Arcanjo São Miguel e de Nossa Senhora do
Carmo em Garabandal. Toda sua obra sobre estas aparições pode-se ver em
www.virgendegarabandal.com/RJM, que serve como fonte de dados para alimentar o conteúdo
deste livro.
Para D. Rafael a visão da primeira aparição da Virgem em Garabandal, no dia 2 de junho
de 1961, é de uma importância decisiva. Esta visão a escreve Conchita – uma das quatro videntes
de Garabandal – em seu caderno: “Ao lado do Anjo da direita, à altura da Virgem, víamos um olho de
uma grande estatura; parecia o «Olho de Deus»”.
Quisera transcrever o seu comentário ao relato de Conchita, que é fruto de uma profunda
meditação, estudo e discernimento – durante anos – das mensagens de Nossa Senhora: “A
aparição
em
plano
superior
e
diferente,
da
representação
da
Santíssima
Trindade, encarnada em um triângulo de luz e por sua vez em um marco de quadro avermelhado, com um olho,
significa que «O que tudo vê» e é «Todo-poderoso», o Deus UNO e TRINO, se manifesta como Autor do que irá
suceder. É como o «SELO DIVINO», garantia da «AUTENTICIDADE» do que irá suceder. Deus,
Criador de tudo o que existe, Senhor da História da humanidade, irá restaurar todas as coisas à sua máxima
perfeição e felicidade; também a natureza humana, tão degradada pelo pecado. A Humanidade, que sofreu e está
sofrendo tanto pelo pecado, o afastamento e a rejeição de Deus, será julgada e restaurada tal como está escrito no
Apocalipse. Estas aparições têm este sinal transcendente que Deus quis manifestar; tudo sob o olhar do
«ALTÍSSIMO». Chegará um dia em que tudo será como pedimos no PAI-NOSSO: Faça-se tua Vontade na
Terra como no Céu”. Parecem-me mui significativas suas palavras, já que são como uma
esperançosa antecipação do que nos caberá viver nestes últimos tempos. Também ajudam a
entender a importância que têm as mensagens de Garabandal e do que significam na história da
Salvação.
Por último, também agregar o que Rafael Jardón afirmava da importância de obedecer aos
pedidos da Ssma. Virgem em suas aparições já que expressam também a vontade de Deus para
estes tempos e os que vêm.
“Deus elegeu que quando a Igreja receba sua Mãe como tal, com poder, e não somente como a Mulher
obediente à Igreja, por meio Dela Deus restaurará toda a casa (a Igreja). Não poderá a Igreja eleger outra, pois
Ela é o sinal do Apocalipse, a Mãe com seu Filho recém-nascido. Quando o dogma da Co-redentora se proclame
para toda a Igreja e se receba assim sua Mãe, se renovará imediatamente com sua Graça. O demônio luta contra
Ela porque quando ela chegue e „governe‟ em sua casa, já não haverá lugar para o Maligno. Um dia todos a
chamarão e virá por meio do Aviso e do Milagre. O Papa proclamará o dogma da Co-redentora e tudo se
ajeitará”.

Com meu profundo agradecimento
ao amigo e confidente,
Santiago Lanús

APRESENTAÇÃO

“Se se fizer o que eu vos digo, muitas almas se salvarão e terão paz. A guerra logo acabará.
Mas se não deixam de ofender a Deus, outra guerra pior começará durante o pontificado de Pio
XI”. Assim lhes falou a Santíssima Virgem aos três pastorzinhos de Fátima na aparição de 13 de
junho de 19173. A Primeira Guerra Mundial terminou tal como havia dito a Senhora, mas era
latente o perigo de outra pior. Para impedi-la, lhes anunciava que viria pedir a consagração da
Rússia a seu Imaculado Coração. Em 13 de junho de 1929, a Virgem cumpriu sua promessa e
recordou a Ir. Lúcia, a única vidente viva, que havia chegado o momento em que Deus pede ao
Santo Padre fazer a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, em união com todos os
bispos do mundo, prometendo salvá-la por este meio. Porque então não se fez a consagração
pedida? Não é este o momento de se analisar as causas, mas o fato é que se estralou a guerra
anunciada e a consagração que fez Pio XII em plena contenda, em outubro de 1942, não foi
possível fazê-la em união com todos os bispos do mundo, e seu efeito benéfico só foi parcial,
enquanto que encurtou a duração do conflito. Não obstante a Rússia difundiu seus erros por
todo o mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja.
Em outro lugar distinto de Fátima, em 13 de janeiro de 1946, acabada a guerra, a Virgem
Maria declarava à vidente de Amsterdam que estávamos em outra ainda mais grave: Esta é uma
batalha espiritual que se peleja em todo o mundo. É muito pior que qualquer guerra no presente,
já que socava a humanidade4. Uma guerra, como todas, consequência do pecado e da falta de
arrependimento.
“Há que fazer muitos sacrifícios, muita penitência (...). Já se está enchendo a taça, e se não
mudamos, nos virá um grande castigo”. Palavras da primeira Mensagem de Nossa Senhora em
Garabandal em 18 de outubro de 19615. Palavras que recordam as pronunciadas em Fátima em
1917. Se poderá, contudo, evitar esse castigo ou virá, como veio o da Segunda Guerra Mundial,
por não secundar adequadamente as petições da Mãe celestial?
O ponto chave de todos estes anúncios é a mensagem de Garabandal, especialmente no
que se refere ao Aviso e ao Milagre, dos que falaremos em seu momento, e todo o relacionado
com isso. Baste saber que sobre as mensagens de Garabandal o Padre Escalada testifica o que foi
dito a ele por Paulo VI: “É urgente dar a conhecer ao mundo estas mensagens”6. No mesmo sentido D.
Albrecht Weber, autor de um livro em alemão sobre Garabandal, anota o que lhe manifestou
João Paulo II por meio de seu secretário: “que a Mensagem da Mãe de Deus seja acolhida nos corações
antes que seja tarde demais”7. Igualmente, uma única coisa recomenda o Padre Pio às meninas

Cf. 2.2 a). Os números correspondem com os enumerados no índice deste livro.
Cf. 14.2.
5 Cf. 12.1 b).
6 Cf. 11.1.
7 Cf. 11.2.
3
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videntes de Garabandal: “Rezai e fazei rezar, porque o mundo está no caminho da perdição. Não creem em
vós nem em vossos colóquios com a branca Senhora, mas crerão quando for demasiado tarde”8.
Crerão quando for demasiado tarde, como disse o Padre Pio, ou se poderá evitar ao menos
em parte o castigo anunciado? O fato é que se passaram cinquenta anos dos acontecimentos de
Garabandal e a primeira parte de suas predições segue vigente: poucas pessoas conhecem sua
mensagem ou creem no ocorrido. Se bem que a princípio houve um grande reboliço não
somente na Espanha como em muitos outros lugares, passados uns anos ocorre que Garabandal
não avançou como sucedeu com Fátima. Seguem acorrendo peregrinos de todo o mundo, mas
não de forma massiva e oficial. Certo que em Fátima o bispo local deixou seguir o curso dos
acontecimentos e apenas a quatro anos das aparições comprou prudentemente o terreno dos
arredores do lugar, onde se construiria o futuro santuário. Isso tornou possível que em 13 de
outubro de 1930, quando proclamou solenemente a veracidade das aparições, o fizesse com uma
concorrência de mais de cem mil peregrinos. E que em 13 de maio do ano seguinte se
congregassem em Fátima todo o episcopado português em uma peregrinação nacional, à que
assistiram uns trezentos mil fieis9.
Quando as crianças de Garabandal pediam a Virgem um milagre para que o povo
acreditasse, Ela respondia já crerão, já crerão; e estas palavras as repetiu muitas vezes. Como a
Mãe do Céu não se equivoca, se é certo que apareceu em Garabandal, chegará esse dia em que
acreditarão e acudirão com fé para honrar a Rainha celestial. Nesse caso, o anunciado ocorrerá
quando os acontecimentos profetizados forem se cumprindo, e então desejarão ardentemente
conhecer e colocar em prática as mensagens anunciadas. Além disso, dos importantes
testemunhos a favor da veracidade do Aviso por parte do Pe. Pio de Pietrelcina e da Madre
Teresa de Calcutá, há quantidade de mensagens de diversas procedências que coincidem
surpreendentemente com os mesmos (entre elas de vários santos), que resulta convincente
considerar estarmos mui próximos do momento em que sobrevirá o anunciado em Garabandal.
No entanto, há que aclarar que, até o momento, a postura dos sucessivos bispos da diocese
de Santander tem sido a de sustentar que não consta o caráter sobrenatural das referidas
aparições, ainda que haja que matizar que o fizeram sem pronunciar-se de modo oficial sobre
elas. Este dado há de ser ponderado em todo momento, já que a autoridade competente para
julgar sobre as aparições é o bispo do lugar e, em última instância, a Santa Sé. Este tema será
exposto com mais detalhes, ao tratar da aprovação eclesiástica.
“Ante acontecimentos como os de Garabandal – comenta um professor de Teologia Moral –,
surgem em seguida duas posições bem definidas: uma, a da gente devota e sem complicações, que pronto se emociona
e facilmente os crê de Deus; outra, a dos sacerdotes e outras pessoas mais ou menos intelectuais, que em princípio
sempre desconfiam e facilmente tendem a negar ou a dar de ombros, como se isso fosse o mais inteligente. Mas há
uma terceira posição, que é indubitavelmente a mais acertada; e esta posição é a de acercar-se seriamente aos fatos,
estudá-los com toda imparcialidade, sem precipitações e sem prevenções, buscando a verdade, que é buscar a Deus,
por cima de tudo”10. Seguindo a terceira postura, este tratado não pretende outra coisa que dar a
Cf. 11.3.
Cf. C. BARTHAS, La Virgen de Fátima. Madrid 1981, pg. 452-453.
10 Resposta do Pe. Lucio Rodrigo, S.J., que regeu durante anos a cátedra de Teologia Moral, na Universidade de
Comillas (Santander), aos membros da primeira Comissão investigadora de Garabandal, quando acudiram em
8
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conhecer, de modo sintético e ordenado, as mensagens de Nossa Senhora para os tempos atuais,
à luz do já publicado, com o fim de mover aos leitores a tomar a sério essas mensagens e agir em
consequência. Convém lê-lo seguindo a ordem de exposição, para assim adentrar-se
paulatinamente na compreensão do conteúdo das mensagens, sua relação com os tempos atuais e
o sentido com o que Nossa Senhora quer que os assimilemos e os incorporemos à própria vida.
Não se acrescentaram outras informações marianas às três já assinaladas. Somente se
anotam no Anexo II as últimas aparições aprovadas mais significativas. Especial relevância têm as
de Akita, no Japão, e Kibeho, em Ruanda, por sua relação com Fátima e Garabandal11. Além
disso, o trabalho se centra fundamentalmente em mostrar os fatos que abalizam a credibilidade
do que se diz em Garabandal, e em mover aos leitores em direção à oração, a conversão, a
penitência e a confiança na Misericórdia Divina, que é o eixo de todas as mensagens de Nossa
Senhora.

setembro de 1961 pedindo seu parecer. Cf. EUSEBIO GARCÍA PESQUERA, O.F.M. Se fue con prisas a la montaña.
Los hechos de Garabandal, parte I, cap. IX, 2ª parte.
11 Cf. Anexo II.

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

Conta o livro do Gênesis que o Senhor manifestou a Abraão seu propósito de destruir
Sodoma e Gomorra por causa da gravidade de seu pecado (cf. Gên 17, 17ss). E Abraão
intercede por Sodoma: “Por ventura destruirás ao justo com o ímpio? Se se encontrarem cinquenta
justos naquela cidade, hão de perecer também? E não perdoarás a todo o povo por amor dos cinquenta
justos, se se encontrarem nele?”. E o Senhor acede a perdoar a todo o povo por amor dos
cinquenta justos. Segue a continuação um regateio por parte de Abraão até que consegue que
o Senhor perdoe a todos se se encontrarem somente dez justos. Mas como não se encontram,
ao final foram destruídas as duas cidades.
Do mesmo modo, o livro de Jonas relata a missão que Deus lhe encomendou de
anunciar que Nínive seria destruída ao cabo de quarenta dias. Nesta ocasião, os ninivitas
creram em Jonas e fizeram jejum e penitência do rei aos habitantes, incluídos os animais. O
rei publicou uma ordem dizendo: “Nem homens nem bestas comam nada; não saiam a pastar nem
beber os bois e gados. Homens e bestas cubram-se de sacos; e clamem com todo afinco ao Senhor;
convertendo-se cada um de sua má vida e iníquo proceder. Quem sabe se assim mudará o Senhor seu
desígnio, e nos perdoará, e se aplacará o furor de sua ira, de sorte que não pereçamos?” (Jon 3, 7-10).
E Deus os perdoou e a cidade foi salva.
Com estes exemplos se ensina como Deus retira suas ameaças quando vê o
arrependimento do pecador, já que não quer sua morte, senão que se arrependa e viva (cf.
Eze 18, 23; 33, 11). Esta atitude é também atual. Ante um mundo que se aparta de Deus e o
rejeita, o Senhor segue buscando a conversão do pecador através do justo.
O Papa Bento XVI aclara que também este é o caminho de salvação que Abraão pedia
para os habitantes de Sodoma e Gomorra: “ser salvos não quer dizer simplesmente escapar do
castigo, mas ser libertados do mal que nos habita. Não é o castigo o que deve ser eliminado, mas o
pecado, essa rejeição de Deus e do amor que leva em si o castigo. (...) Mas é necessária uma
transformação desde o interior, um traço de bem, um começo de onde partir para mudar o mal em
bem, o ódio em amor, a vingança em perdão. Por isso os justos tinham que estar dentro da cidade, e
Abraão continuamente repete: ‗Talvez ali se encontrem...‘ ‗ali‘: é dentro da realidade enferma onde
tem que estar esse gérmen de bem que pode novamente sanar e devolver a vida”12.
No mesmo sentido se expressa São Pedro em relação com a maldade dos homens no
tempo de Noé, ao mostrar que o castigo do dilúvio tinha a finalidade de salvação. O texto de
São Pedro é 1 Pe 3,18-20, onde diz que Jesus, depois de morrer, foi pregar aos espíritos
cativos, incrédulos durante o tempo de Noé. Ainda que seja um texto difícil de interpretar,
parece insinuar que a mesma morte corporal dos homens por causa do dilúvio lhes foi
12

BENTO XVI: A oração segundo o Patriarca Abraão, em www.zenit.org, de 18-V-2011.

aplicada como castigo de seus pecados e a movê-los à conversão, a fim de salvar eternamente
aos que se arrependeram. Essa pregação de Jesus seria a boa nova pela que lhes anunciava
sua salvação.

1.

APARIÇÕES E MENSAGENS MARIANAS

Nesta nossa época é patente como Deus deseja que sua Mãe, a Virgem, seja a
protagonista da volta dos homens à casa paterna. Assim aparece claramente em muitas
mensagens das diversas aparições marianas. Só ao longo do século XX se registraram cerca
de quatrocentas aparições (ou supostas como tal)13. No período de 1944 a 1993 se
registraram duzentas. A maioria se acompanha de sinais e prodígios surpreendentes que são
como a forma que Deus tem para mostrar a autenticidade das mesmas. No Anexo I podem
ser vistas as disposições da autoridade eclesiástica sobre a publicação das mesmas.
1.1 As aparições da Virgem em nossos tempos
Ante uma suposta aparição da Virgem o bispo do local deve fazer uma investigação para
certificar-se de sua autenticidade. Os resultados da investigação se enviam à Santa Sé,
concretamente à Congregação para a Doutrina da Fé. Ao mesmo tempo deve encaminhar a
piedade dos fieis e a conduta dos sacerdotes. As posturas da autoridade eclesiástica sobre este
ponto variam segundo o desenvolvimento dos fatos, seu modo de vê-los, e segundo outros
fatores. Pode ocorrer que inicialmente não se reconheça, ou se proíba celebrar Missa aos
sacerdotes, e com o passar do tempo o mesmo bispo ou sucessor mude sua postura. Para
sintetizar as diversas situações, e com a advertência de que cada caso possa mudar no futuro,
assinalamos as seguintes possibilidades:






Juízo negativo ou reservado da autoridade eclesiástica local.
Permite-se a assistência privada dos fieis, mas se proíbe aos sacerdotes celebrar a
Santa Missa.
Permite-se a assistência privada e os atos de culto, incluída a Santa Missa.
Reconhece-se e fomenta o culto e as peregrinações públicas ao lugar, que com
frequência se erige como santuário mariano.
Reconhece-se oficialmente o caráter sobrenatural dos fatos e aparições.

No século XX os bispos diocesanos reconheceram oficialmente o caráter sobrenatural
das aparições nos seguintes lugares: Fátima (1917 – Portugal); Beauraing (1932 – Bélgica);
Banneux (1933 – Bélgica); Akita (1973 – Japão); Siracusa (1953 – Itália); Betânia (1973 –
Venezuela); Kibeho (1981 – Ruanda); Zeitoun (1978 – Egito); Soubra (1983 – Egito)14. Em
17 casos – com independência de um juízo acerca do caráter sobrenatural das aparições – o
bispo diocesano autorizou a expressão de atos de culto nos lugares de aparição. Receberam
inicialmente um juízo negativo 79 das aparições. Na maioria dos casos, a Igreja não sente a
necessidade de pronunciar-se oficialmente sobre elas, ao menos em princípio, sempre que o
13
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Ibid. No Anexo II se reúnem duas das citadas: Akita e Kibeho.
Ibid.

culto e as orações que se realizem ao redor dos acontecimentos se desenvolvam em
concordância com a fé. No Anexo II se podem ver as aparições marianas mais recentes.
Além da autoridade local, também cabe à Santa Sé pronunciar-se oficialmente sobre
alguma das aparições, especialmente quando a repercussão das mesmas alcance uma
dimensão eclesial que ultrapasse o âmbito local, e também quando nelas há anúncios
proféticos futuros que afetam a vida da Igreja. Assinalamos as reconhecidas como tais por
ordem cronológica: Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de
Guadalupe, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora de la Salette, Nossa
Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Coração de Ouro de Maria (Beauraing), A
Virgem dos Pobres (Banneux), “Nossa Senhora da Luz” (Zeitoun).
1.2 Critérios de interpretação dos acontecimentos e das mensagens
Ao longo destas páginas pretendemos interpretar a mensagem e as admoestações da
Virgem aos homens do nosso tempo, de tal modo que nos sirvam para alcançar de Deus o
que Ela deseja que alcancemos. Pode-se dizer que a linha condutora do que nos ocorre agora
e do modo em que Deus atua, é similar ao modo como há atuado desde o princípio, a saber:
1) “Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade” (1
Tim 2, 4). Por isso o apóstolo aconselha que se façam orações por todos os
homens, pelos imperadores e todos os que ocupam altos cargos.
2) Quando o homem se aparta de Deus, cai em desgraça e perde a paz. Não pode
existir verdadeira paz aonde abunda o pecado, já que a paz é, como diz Santo
Agostinho, a tranquilidade na ordem e não há ordem no homem que não está
orientado a Deus.
3) Os pecados do homem podem chegar a ocasionar o castigo de Deus, como
ocorreu com o dilúvio universal ou com o fogo caído sobre Sodoma e Gomorra.
4) Antes de chegar ao castigo, Deus procura a conversão do pecador, enviando
mensageiros e avisos que lhe movam ao arrependimento e à penitência. Para que
sejam credíveis os mensageiros, com frequência suas atuações vão
acompanhadas de sinais e milagres. São sinais e avisos para que a humanidade se
acolha a sua Misericórdia, enquanto dura o tempo de misericórdia.
5) Os castigos que sofre a humanidade (guerras, genocídios, tiranias etc) são em
grande parte consequência do pecado do homem e causados por ele mesmo.
6) As desgraças naturais (terremotos, erupção de vulcões, maremotos, inundações,
tsunamis, secas, fome, pestes...) podem interpretar-se à luz do que diz São Paulo
aos Romanos: “A criação se vê sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por quem a
submeteu, com a esperança de que também a mesma seja libertada da escravidão da
corrupção para participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pois sabemos que a
criação inteira geme e sofre com dores de parto até o momento presente” (Rom 8, 2023). À luz destas palavras, podemos compreender que a abundância de pecado
incrementa os gemidos da natureza, ainda que se diga que Deus saiba tirar bens
dos males, e que os sofrimentos dos inocentes são ocasião para que possa
derramar sua misericórdia sobre esta humanidade tão desgraçada.
7) A Providência divina, que dirige todas as coisas criadas à sua plenitude, respeita
a liberdade humana, e ainda que conheça no presente tudo o que vá ocorrer

(também o possível), não por isso deixa o homem de ser livre e de influir no
curso dos acontecimentos segundo o uso que faça de sua liberdade. Neste
sentido, há de entender que os castigos anunciados podem deixar de aplicar-se se
o homem raciocina fazendo penitência. Como ocorreu em Nínive. Mas inclusive
quando se aplicam os castigos por não se fazer penitência, como ocorreu com o
dilúvio e como parece que ocorrerá com os castigos anunciados no Apocalipse,
também o objetivo é a salvação de todos. No caso do dilúvio, São Pedro nos
revela em sua primeira epístola que a mesma morte corporal daqueles homens
lhes foi aplicada como castigo de seus pecados, a fim de salvá-los eternamente
mediante a pregação que o mesmo Cristo fez quando desceu ao lugar onde
estavam. O texto da epístola é 1 Pe 3,18-2015.
8) As orações e sacrifícios das almas pequenas que amam a Deus, que levam sua
cruz com fé e fortaleza e pedem pelos pecadores, atraem a misericórdia divina.
1.3 As revelações e profecias marianas. Revelação pública e revelações privadas
Antes de nos deter na exposição das revelações e profecias marianas, convém esclarecer
a distinção entre revelação pública e revelações privadas.
A revelação pública designa a ação reveladora de Deus destinada a toda a humanidade,
encontrando sua expressão literária nas duas partes da Bíblia: o Antigo e o Novo
Testamento.
A revelação privada, em troca, se refere a todas as visões e revelações que têm lugar uma
vez terminado o Novo Testamento. É uma ajuda para a fé, e se manifesta como credível
precisamente porque remete à única revelação pública. Nesta categoria se deve colocar, por
exemplo, as mensagens das aparições marianas aprovadas. A aprovação eclesiástica de uma
revelação privada contêm três elementos: a mensagem em questão não tem nada que vá
contra a fé e os bons costumes; é lícito torná-la pública, e os fieis estão autorizados a dar-lhe
de forma prudente sua adesão. Uma mensagem assim pode ser uma ajuda válida para
compreender e viver melhor o Evangelho no momento presente; por isso não deve ser
descartada. É uma ajuda que se oferece, apesar de não ser obrigatório fazer uso da mesma16.
Trata-se, em definitivo de não rejeitar de entrada essas revelações privadas, sabendo-se
não ser objeto de fé ainda que aprovadas pela Igreja. Ao mesmo tempo, há que estar à escuta
dos pronunciamentos da autoridade eclesiástica competente, e de discernir com a luz do
Espírito Santo a atitude pessoal que se nos pede em cada momento.
1.4 As aparições em Fátima, Amsterdam e Garabandal

Comentou-se este fato na parte introdutória do capítulo I. Em 17.5 se analisa com mais detalhe o modo de
interpretar as desgraças e catástrofes naturais, em relação com os avisos prévios antes do Aviso anunciado em
Garabandal e do possível Castigo.
16 Tomamos estes conceitos do Comentário Teológico do Cardeal Ratzinger, quando Prefeito da Congregação
para a Doutrina da Fé, com ocasião da revelação da terceira parte do segredo de Fátima, feita em Roma em 26
de junho de 2000, depois de que em 13 de maio do mesmo ano se anunciara em Fátima, em presença de João
Paulo II, que se iria revelar. Pode-se ver a exposição completa em A mensagem de Fátima (www.vatican.va).
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Nos próximos capítulos descreveremos o conteúdo de três aparições: Fátima,
Amsterdam e Garabandal. As duas últimas estão relacionadas com Fátima, como se verá
adiante17. As aparições de Fátima ocorreram em 1917; as de Amsterdam entre 1945 e 1959; e
as de Garabandal entre 1961 e 1965. Nas três há um convite à conversão e uma progressiva
revelação mais explícita do papel de Santa Maria nos tempos atuais, com anúncios proféticos
complementares. Em realidade há outras aparições recentes reconhecidas pela Igreja que
também estão relacionadas com Fátima. Limitamo-nos a estas duas por economia de espaço e
por sua significação para os tempos atuais.
O caráter sobrenatural das aparições de Fátima foi reconhecido em 1930 pelo bispo da
diocese, Mons. José Correia da Silva, depois de uma minuciosa investigação da comissão por
ele criada em 192218. Igualmente o bispo de Amsterdam, Mons. José Maria Punt, reconheceu
o caráter sobrenatural das de sua diocese em 200219. Em Garabandal a autoridade
eclesiástica não se pronunciou de forma oficial até o momento20.
Pela importância dos fatos e os anúncios proféticos de Garabandal, que apesar disso são
menos conhecidos que os de Fátima, lhe dedicaremos uma mais extensa atenção.
Depois de expor nos seguintes capítulos cada uma destas aparições, se analisará sua
aplicação aos nossos tempos, sua relação entre elas e as respostas que corresponderia dar às
petições de Nossa Senhora.

Cf. 16.1 e 17.1.
Cf. 2.5.
19 Cf. 5.3 e Anexo III.
20 Cf. 10.2.
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CAPÍTULO II
APARIÇÕES MARIANAS EM FÁTIMA

Fátima, na época das aparições, era uma paróquia rural de uns 2.500 habitantes, situada
a 150 km ao norte de Lisboa. Constituíam-na uns quarenta casebres situados em uma meseta
que se unia com os povos da planície através de um caminho vicinal. Pela rua principal
passava a estrada que unia Leiria com Ourem. Neste modesto povoado viviam o casal
Antonio dos Santos e Maria Rosa, pais de Lúcia, e Manuel Pedro Marto, casado com
Olímpia, irmã de Antonio, pais de Jacinta e Francisco. Naquela época os filhos, logo de
chegarem aos treze ou quatorze anos já trabalhavam no campo, enquanto que os menores
cuidavam dos rebanhos. Isto é o que as crianças da família Marto e Santos, todos primos,
faziam nestes dias. Lúcia – a maior das videntes de Fátima – contava com dez anos quando a
Virgem lhes apareceu pela primeira vez, em 13 de maio de 1917. Seus primos, Jacinta e
Francisco, tinham sete e oito respectivamente. Quase sempre eram eles os que levavam a
pequenos grupos de ovelhas a pastorear em parcelas pertencentes a seus pais em diferentes
partes da serra, o altiplano em que se encontrava o povoado de Fátima e Aljustrel (onde
viviam as crianças). Dois lugares favoritos eram as colinas que avistavam a Aljustrel,
próximo de um campo chamado Loca do Cabeço (Lugar da Cabeça) e a Cova da Iria. Nestes
lugares ocorreram as aparições que mudariam o curso da vida destas crianças e da história do
século XX.

2.

OS FATOS

2.1 Aparições do Anjo de Portugal (1916)
Em preparação às aparições de Nossa Senhora, um anjo, quem se identificou primeiro
como o Anjo da Paz e mais tarde como o Anjo de Portugal, falou em primeiro lugar às
crianças dizendo-lhes: “Não temam. Eu sou o anjo da Paz. Rezem comigo”. Logo se ajoelhou,
dobrando-se até tocar o solo com a fronte e rezou: “Deus meu, eu creio, adoro, espero e te amo!
Peço-te perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não te amam!” o Anjo disse
esta oração por três vezes. Quando terminou, disse às crianças “Rezem assim. Os corações de
Jesus e de Maria estão atentos à voz de suas súplicas”. As crianças começaram a recitar esta
oração frequentemente.
2.2 Aparições da Santíssima Virgem (1917)
Quase oito meses se passaram desde a última aparição do Anjo a Lúcia, Francisco e
Jacinta. Seguiam pondo em obra o que o Anjo os havia ensinado, rezando e oferecendo
sacrifícios ao Senhor. Em 13 de maio de 1917, decidiram levar suas ovelhas a umas colinas
que pertenciam ao pai de Lúcia, conhecidas como Cova da Iria. Foi aí, somente com uma

exceção, onde a Virgem Maria, sob o nome de Nossa Senhora do Rosário, lhes apareceu em
seis ocasiões em 1917, e uma nona vez em 1920 (somente a Lúcia). Pediu-lhes que rezassem o
Rosário todos os dias, e que fizessem penitência.
Tão importante como o lugar e o fato das aparições era a situação dos povos a nível
mundial. Nesses momentos a Primeira Guerra fazia estragos na Europa, conduzindo a
humanidade à forma mais selvagem de guerra vista até então. Em Moscou, Lênin preparava
a revolução que revirou a ordem social russa em outubro de 1917 e na que se submergiu
eventualmente quase a metade dos habitantes desta terra. É neste contexto que o céu
intercede para prover o antídoto aos males morais e sociais do mundo: a mensagem de
Fátima.
a) Aparição de 13 de julho. Visão do inferno
Na terceira aparição, em 13 de julho, a Virgem pediu a consagração da Rússia ao seu
Imaculado Coração. Enquanto se acercava a data de julho, Lúcia continuava desanimada
pelas palavras que a meados de junho havia pronunciado o sacerdote do lugar com que
falaram. Disse-lhes que o mutismo de Lúcia bem poderia ser um engano do diabo. Ela então
confiou a Jacinta sua intenção de não ir. Mas quando o dia finalmente chegou, seus medos e
ansiedades desapareceram, de maneira que às doze estava na Cova da Iria com Jacinta e
Francisco, esperando a chegada da bela Senhora.
Uns minutos depois de ter chegado a Cova, próximo a azinheira, onde um grande
número de pessoas estava rezando o Rosário, viram um flash de luz uma vez mais, e logo
lhes aparecia Nossa Senhora na azinheira:
– “Lúcia, - disse Jacinta – fala. A Senhora te está falando”.
Lúcia com grande humildade disse à Senhora.
– “Que queres de mim?”.
– Quero que venham aqui no dia treze do mês que vem. Continuem rezando o Rosário
todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o final da
guerra, porque só ela pode obtê-lo.
– “Eu quisera perguntar quem é a senhora, e se poderia fazer um milagre para que todo mundo
saiba com certeza que se nos apareceu”.
– Devem vir aqui todos os meses, e em outubro eu te direi quem sou e o que quero.
Depois farei um milagre para que todos creiam. (...) Façam sacrifícios pelos pecadores, e
digam em seguida, especialmente quando fizerem um sacrifício: Oh Jesus, isto é por amor a
Ti, pela conversão dos pecadores, e em reparação pelas ofensas cometidas contra o Imaculado
Coração de Maria.
A seguir veio a visão do inferno, enquanto a Virgem dizia as palavras anteriores abriu
suas mãos novamente, como fizera nos dois meses passados. Escreve Lúcia: “Nossa Senhora
nos mostrou um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Submergidos nesse fogo, os
demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana

que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas saiam, juntamente com nuvens de fumaça
que caiam por todos os lados, parecidas com o cair das faíscas nos grandes incêndios, sem equilíbrio
nem peso, entre gritos de dor e gemidos de desesperação que horrorizava e fazia estremecer de pavor.
Os demônios se distinguiam por suas formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e
desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta visão durou um instante, e graças a nossa boa Mãe do
Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar ao Céu. Se não tivesse sido assim,
creio que teríamos morrido de susto e pavor. Imediatamente levantamos os olhos para Nossa Senhora
que nos disse com bondade e tristeza:
– “Vocês viram o inferno, para onde vão as almas dos pecadores. É para salvá-los que
Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se se faz o que eu
vos digo, muitas almas se salvarão e terão paz. A guerra logo acabará. Mas se não deixam de
ofender a Deus, outra guerra pior começará durante o pontificado de Pio XI. Quando vocês
virem uma noite iluminada por uma luz desconhecida (o que ocorreu no dia 28 de janeiro de
1938), saibam que este é o sinal que Deus lhes dará de que irá castigar ao mundo por seus
crimes, por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre”. Em
seguida a Virgem falou da Rússia, como se relata em outro lugar21, para concluir com estas
palavras: “Quando rezem o Rosário, digam depois de cada mistério: Oh meu Jesus, perdoainos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente
as que mais precisarem”.
– Há algo mais que queira de mim?
– Não, não quero mais nada de ti hoje.
Logo, da mesma forma que antes, Nossa Senhora começou a ascender rumo ao leste, até
desaparecer na imensidão do firmamento.
Às crianças de Fátima lhes impressionou muito a visão do inferno, especialmente à
Jacinta, que ofereceu sua vida pela salvação das almas. Francisco ficou mais tocado com a
frase do Anjo “Consolai a vosso Deus” e consagrou sua vida a isto que ele tanto sentia do
sofrimento de Deus, que se fez homem e morreu por nós para redimir-nos e abrir-nos as
portas do Céu. A salvaguarda do segredo dessa visão foi uma grande prova para os três
pequenos. A família, os vizinhos, seguidores da aparição, até o clero, tratou sem êxito de que
fosse revelado.

b) Aparições de 13 de setembro de 1917
Apesar do ridículo e das burlas causadas pela imprensa secular e ateia, umas 30.000
pessoas se reuniram na Cova da Iria para a aparição do mês de setembro. Agora, enquanto se
recitava o Rosário, a multidão pode ver às crianças pôr-se de pé olhando rumo ao leste e ver
como a admiração se apoderava de seus rostos. As crianças esperavam mirando e mirando,
seus olhos na azinheira, seu gozo aceso como uma chama. Já haviam caído de joelhos
novamente, quando pessoas próximas à Lúcia escutaram-na dizer:
– “Que queres de mim?”
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– Continuem rezando o Rosário, meus filhos. Digam-no todos os dias para que cesse a
guerra. Em outubro virá nosso Senhor, assim como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e
Nossa Senhora do Monte Carmelo. São José aparecerá com o Menino Jesus para abençoar ao
mundo. A Deus lhe agrada seus sacrifícios, mas não quer que se ponham os cordões de noite
para dormir. Só os ponham durante o dia (...)
– “Queres que se construa uma capela pequena aqui com o dinheiro que as pessoas deixam aqui?”
– Sim, desejo que se construa uma pequena capela em honra de Nossa Senhora do
Rosário. Mas diga-lhes que se utilize só a metade deste dinheiro. A outra metade será para os
dois andores que vocês já sabem.
– “Muitos creem que eu sou uma impostora e uma fraude, dizem que mereço ser presa ou
queimada. Podes, por favor, fazer um milagre para que eles creiam?”
– Em outubro farei um milagre que permitirá que todos creiam.
A entrevista termina. A visão se elevou como das outras vezes e Lúcia, assinalando à
Senhora, disse à multidão: “Se desejam vê-la, olhem, olhem!”
Mons. João Quaresma, nesse tempo vigário geral da diocese de Leiria, a que pertencia
Fátima, descreve em uma carta escrita em 1932 o que ele viu e ouviu em 13 de setembro de
1917: “Quinze anos se passaram desde os eventos extraordinários de Fátima. Nuvens obscuras
pousaram sobre Portugal e sua gente, enquanto a tristeza e a desesperação reinavam em nosso país.
Em meio à escuridão, inumeráveis orações eram oferecidas a Deus pedindo perdão e misericórdia (...)
De maneira que em uma bela manhã de setembro nos fomos de Leiria em uma carruagem conduzida
por um velho cavalo, ao lugar onde se dizia que as tão debatidas aparições tinham lugar. O padre
Góes encontrou o ponto exato do amplo anfiteatro de onde poderíamos observar os eventos, sem
acercar-nos muito ao lugar onde as crianças esperavam a aparição.
(...) Com grande assombro eu vi, clara e precisa, uma esfera luminosa que se movia do leste ao
oeste, deslizando-se suave e majestosamente pelo espaço. Meu amigo também olhou, e teve a boa sorte
de desfrutar da mesma visão inesperada e encantadora. (...) ‗Que pensas dessa esfera?‘, perguntei a
meu companheiro quem parecia entusiasmado do que viu. ‗Que essa era nossa Senhora‘, repetiu sem
titubeio.
(...) Esta era minha convicção indubitável. As crianças haviam contemplado a mesma Mãe de
Deus, e quanto a nós se nos permitiu ver seu meio de transporte – se se pode dizê-lo assim – que a
trouxe do céu à inóspita vereda da Serra de Aire. Devo enfatizar que todos aqueles ao nosso redor
pareceram ter visto o mesmo, já que se escutavam manifestações de gozo e louvores a nossa Senhora
(...). Com uma satisfação imensa nos fomos a casa depois desta peregrinação a Fátima, firmemente
resolvidos a voltar em 13 de outubro para poder confirmar ainda mais os fatos”.

c) Aparições de 13 de outubro de 1917
Durante a noite de 12 a 13 de outubro havia chovido ininterruptamente, empapando o
solo e os milhares de peregrinos que viajavam a Fátima de todas as partes. A pé, por carro e
carroças chegavam, entrando na zona da Cova da Iria pelo caminho de Fátima-Leiria. Dali

baixavam até o lugar das aparições. Atualmente neste lugar se encontra a moderna capela de
vidro, abrigando a primeira construída, e a estátua de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
onde estava a azinheira.
As crianças lograram aportar à Cova da Iria entre as adulações e o ceticismo que os havia
perseguido desde maio. Quando chegaram encontraram críticos que questionavam sua
veracidade e a pontualidade da Senhora, quem havia prometido chegar ao meio-dia. Já
haviam passado as doze segundo a hora oficial do país. No entanto, ao chegar o sol ao seu
apogeu a Senhora apareceu como prometera.
– “Que queres de mim?”
– Quero que se construa uma capela em minha honra. Quero que continuem rezando o
Rosário todos os dias. A guerra logo terminará, e os soldados regressarão aos seus lugares.
– “Me dirás teu nome?”
– Eu sou a Senhora do Rosário.
– “Tenho muitos pedidos de muitas pessoas. Se os concederás?”
– Alguns serão concedidos, e outros os devo negar. As pessoas devem refazer suas vidas e
pedir perdão por seus pecados. Não devem ofender mais a Nosso Senhor, já é ofendido
demasiado!
– “E isso é tudo o que tens de pedir?”
– Não há nada mais.
2.3 O milagre do sol
Depois da aparição, enquanto a Senhora do Rosário se elevava rumo ao leste, apontou as
palmas de suas mãos rumo o céu enegrecido. Apesar de a chuva haver cedido, nuvens
sombrias turvavam o sol, que de repente apareceu e se avistou como um suave disco de prata.
– “Olhem o sol!”
Neste momento duas distintas aparições puderam ser vistas: o fenômeno do sol
presenciado pelos 70.000 espectadores e aquela que foi vista somente pelas crianças. Lúcia
descreve esta aparição em seu diário: “Depois que a Virgem se desapareceu na imensa distância do
firmamento, vimos São José e o Menino Jesus que pareciam estar abençoando o mundo, já que faziam
o sinal da cruz com suas mãos. Um pouco depois, quando esta aparição terminou, vi a Nosso Senhor e
a Nossa Senhora, me parece que era a Dolorosa. Nosso Senhor parecia abençoar ao mundo igual que
o havia feito São José. Esta aparição também desapareceu e vi a Nossa Senhora uma vez mais,
parecendo a Nossa Senhora do Carmo”. Só Lúcia viu a última aparição, antecipando sua entrada
no Carmelo alguns anos depois.

Estas seriam as últimas aparições em Fátima para Jacinta e Francisco. No entanto,
Nossa Senhora apareceu a Lúcia uma sétima vez em 192022, como havia prometido a Senhora
no mês de maio. Desta vez Lúcia estava em oração na Cova, antes de deixar Fátima para ir-se
a um internato de meninas. A Senhora veio para adiantá-la que se dedicasse inteiramente a
Deus.
Enquanto as crianças viam as diversas aparições de Jesus, Maria e José, a multidão
presenciou um prodígio diferente, o agora conhecido como o famoso milagre do sol. Entre as
testemunhas estavam as seguintes:
O Século (um jornal de Lisboa pró-governo e anticlerical): “Do caminho onde estavam
estacionados os veículos, onde centenas de pessoas se haviam deixado estar já que não queriam vencer o
lodo, podia se ver a grande multidão virar-se para o sol, que parecia sem nuvens e parecia em seu
apogeu. Parecia uma placa de pura prata e se podia olhar fixamente sem se incomodar. Pode ter sido
um eclipse que sucedia no momento. Mas nesse instante se produziu um grande grito, e se podia
escutar aos espectadores mais próximos gritar: um milagre!, um milagre! Ante o assombro refletido
nos olhos dos espectadores, cuja semelhança era bíblica já que todos tinham a cabeça descoberta, e que
buscavam ansiosamente algo no céu, o sol tremia, fazia certos movimentos repentinos fora das leis
cósmicas – o sol ‗dançava‘ de acordo com as expressões típicas da gente – (...)
As gentes se perguntavam uns aos outros o que haviam visto. A grande maioria admitiu ter visto
o sol dançando e tremendo, outros afirmavam que haviam visto o rosto da Virgem Santíssima. Outros
juraram que viram o sol girar como uma roda que se acercava à terra como se fosse queimá-la com
seus raios. Alguns disseram haver visto mudanças de cores sucessivamente”.
O Dia (outro jornal de Lisboa, edição 17 de outubro de 1917): “A uma da tarde em ponto,
meio-dia solar, a chuva cessou, o céu de cor gris nacarino iluminava a vasta região árida com uma
estranha luz. O sol tinha como um véu de gaze transparente que tornava fácil olhá-lo fixamente. O
tom cinzento madrepérola que se mudou em uma lâmina de prata que se rompeu quando as nuvens se
abriram e o sol de prata envolto no mesmo véu de luz gris, se viu girar e mover-se no círculo das
nuvens abertas. De todas as bocas se escutou um gemido e as pessoas caíram de joelhos sobre o solo
lamacento... A luz se mudou em um azul precioso, como se atravessara o vitral de uma catedral e
espargiu seus raios sobre as pessoas que estavam de joelhos com os braços estendidos. O azul
desapareceu lentamente e logo a luz pareceu transpassar um cristal amarelo. A luz amarela tingiu os
lençóis brancos, as ilhargas escuras das mulheres. O mesmo ocorreu nas árvores, nas pedras e na serra.
A gente chorava e orava com a cabeça descoberta ante a presença do milagre que haviam esperado. Os
segundos pareciam como horas, de intensos que eram”.
2.4 Aparições posteriores a 191723
Depois das aparições de 1917, em 18 de junho de 1921. Lúcia, aos 13 anos de idade, foi
enviada ao pensionato das Irmãs Doroteias de Oporto. No dia anterior, a Virgem lhe
apareceu novamente quando foi despedir-se do lugar das aparições, segundo se declara
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expressamente no artigo intitulado “Mensagem de Fátima”, publicado pelo “Mensageiro do
Coração de Jesus”24.
Entre os anos 1925 e 1932, Lúcia teve uma série de aparições particulares da Santíssima
Virgem no convento das Doroteias de Tuy (Pontevedra, Espanha) onde havia ingressado
como postulante. Cinco delas estão recolhidas com precisão. As duas primeiras estão
relacionadas com a devoção ao Imaculado Coração e à comunhão reparadora dos primeiros
sábados. As três últimas se referem à consagração e conversão da Rússia.

a) Aparição de 10 de outubro de 1925
A Virgem aparece no quarto de Lúcia com o Menino Jesus ao seu lado, sobre uma
nuvem resplandecente. Mostra-lhe seu Coração rodeado de espinhos. Jesus a exorta a ter
compaixão daquele Coração martirizado continuamente pela ingratidão humana. A Virgem
acrescenta: Olha, filha minha, meu Coração rodeado de espinhos, com que os homens ingratos o
atravessam a todo o momento com suas blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos procura consolar-me;
anuncia em meu nome que prometo assistir na hora da morte com as graças necessárias para a
salvação a todos os que no primeiro sábado de cinco meses seguidos se confessarem, receberem a
Sagrada Comunhão, rezarem a terceira parte do rosário, meditando em seus mistérios com o fim de
desagravar-me. Não se leem sem emoção estas desgarradoras palavras de Nossa Senhora.

b) Aparição de 15 de fevereiro de 1926
Nova aparição do Menino Jesus em que anima a Lúcia a propagar a devoção ao
Imaculado Coração de Maria. Aclara que a confissão do primeiro sábado de cada mês pode
ser feita durante a semana, antes ou depois, com tal que se esteja em estado de graça para a
comunhão desse sábado.

c) Aparição de 17 de dezembro de 1927
Foi na capela do convento. Lúcia recebe permissão do Céu para revelar o “segredo”,
excetuada a terceira parte. Nos deteremos com mais detalhes em 2.7.

d) Aparição de 13 de junho de 1929
Aparece a Virgem na capela e lhe pede a consagração da Rússia, feita pelo Papa em união
com os bispos de todo o mundo. O veremos com mais detalhes no nº. 3 desse capítulo.

e) Aparição de 1932
Lúcia escreveu ao bispo de Leiria insistindo sobre a mesma petição da consagração da
Rússia. Acrescenta umas palavras de Nosso Senhor (não diz se foram em uma aparição
particular): “Assim como o rei da França não atendeu a meus pedidos, o Santo Padre me consagrará
a Rússia, mas será tarde”.
2.5 Os videntes
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Jacinta e Francisco, tal como a Virgem havia anunciado, se foram ao Céu pouco depois
das aparições, Francisco em 04 de abril de 1919 e Jacinta em 20 de fevereiro de 1920. Em 13
de maio de 2000, João Paulo II beatificou em Fátima a Francisco e Jacinta, e renovou sua
gratidão a Virgem pela proteção que lhe dispensou durante seu pontificado.
Em 13 de junho de 1921, cinco dias antes da partida de Lúcia ao pensionato dirigido
pelas Irmãs de Santa Doroteia em Oporto, o bom e piedoso bispo de Leiria, Mons. Da Silva,
que já havia falado várias vezes com ela para interrogá-la pessoalmente, lhe dá seus últimos
conselhos, e acrescenta:
– Filha minha, não digais a ninguém aonde vais.
– Sim, monsenhor.
– No pensionato não deveis dizer quem sois.
– Sim, monsenhor.
– Não deveis falar com ninguém das aparições de Fátima.
– Sim, monsenhor.
Lúcia foi totalmente fiel a esses conselhos. Durante os quatro anos que viveu em Oporto,
com o nome de Maria das Dores, nenhuma pessoa lhe falou de Fátima, nem ela pronunciou
esse nome uma só vez25.
Em 1925 manifestou seus desejos de ser Doroteia. Uma manhã desse ano trasladou-se
com a madre superiora a Espanha, ao noviciado da Ordem em Tuy (Pontevedra). Ali foi
admitida como postulante. Em 3 de outubro de 1928, aos 21 anos, pronunciou seus primeiros
votos. Em 3 de outubro de 1934 Lúcia foi admitida para os votos perpétuos. Nessa ocasião
teve notícias de Fátima dos lábios do sacerdote que representou o bispo de Leiria para
presidir a cerimônia. Em 20 e 21 de maio de 1946, a pedido das autoridades eclesiásticas, a
Irmã Lúcia de Jesus (a quem ninguém já nomeia como Maria das Dores) ia a Fátima, pela
primeira vez depois de sua partida em 1921, visitava o santuário e dava ali mesmo certas
precisões sobre as aparições26.
Em 25 de março de 1948 Lúcia entra no Carmelo de Santa Teresa de Coimbra com o
nome de Sor (Irmã) Maria de Jesus e do Coração Imaculado. Ali permaneceu até seu
falecimento, em 13 de fevereiro de 2005, aos 97 anos de idade, depois de uma longa vida
dedicada a difundir a mensagem de Fátima. Seus restos mortais repousam agora junto aos de
Francisco e Jacinta, na basílica do Santuário de Fátima. O cardeal Tarcisio Bertone, então
Arcebispo de Genova (Itália), presidiu a missa funeral na qualidade de enviado especial de
João Paulo II, que leu a mensagem do Papa:
―Ao Venerável Irmão Albino Mamede Cleto, Bispo de Coimbra:
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Com íntima emoção soube que Sor Maria Lúcia de Jesus e do Coração
Imaculado, à idade de 97 anos, foi chamada pelo Pai celestial à morada
eterna do Céu. Ela alcançou assim a meta à que sempre aspirava na oração e
no silêncio do convento. A liturgia nos recorda nesses dias que a morte é
herança comum dos filhos de Adão, mas ao mesmo tempo nos assegura que
Jesus, com o sacrifício da cruz nos tem aberto as portas da vida imortal.
Recordamos estas certezas da fé no momento em que damos o último adeus a
esta humilde e devota carmelita, que consagrou sua vida a Cristo, Salvador
do mundo. A visita da Virgem Maria, que recebeu a pequena Lúcia em
Fátima junto aos seus primos Francisco e Jacinta em 1917, foi para ela o
começo de uma singular missão à que se manteve fiel até o final de seus dias.
Irmã Lúcia nos deixa um exemplo de grande fidelidade ao Senhor e de
gozosa adesão a sua vontade divina.
Recordo com emoção os distintos encontros que tive com ela e os vínculos de
amizade espiritual que com o passar do tempo se intensificaram. Tenho-me
sentido sempre sustentado pelo dom diário de sua oração, especialmente nos
momentos duros da prova e do sofrimento. Que o Senhor a recompense
amplamente pelo grande e escondido serviço que fez pela Igreja. Quero
pensar que quem a acolheu a Irmã Lúcia na passagem da terra ao Céu tenha
sido precisamente Aquela que ela viu em Fátima há tantos anos. Que a
Virgem Santa acompanhe a alma desta devota filha sua ao bem-aventurado
encontro com o Esposo divino. (...)‖.
Vaticano, 14 de fevereiro de 2005, João Paulo II
Poucas semanas mais tarde, em 2 de abril do mesmo ano, aos 84 anos, o Senhor chamava
consigo a João Paulo II.
2.6 Aprovação da autoridade eclesiástica
O cardeal Mendes Belo, Patriarca de Lisboa, era em 1917 a autoridade eclesiástica
competente para estudar as aparições, já que Fátima então se encontrava no território de sua
diocese. Nesse momento se deu a consigna de neutralidade e se recomendou prudência e
reserva ao clero.
Pouco menos de um ano da primeira aparição, o Papa Benedito XV restabeleceu em 17
de janeiro de 1918 a antiga diocese de Leiria, onde se encontra Fátima, e nomeou bispo da
mesma a Mons. José Alves Correia da Silva (11872-1957). Cabe assinalar que, ao começo das
aparições, Mons. Da Silva se havia mostrado indiferente ou inclusive hostil. “Nunca desejei
atender este assunto – menciona – até o extremo (talvez não se me creia) de sequer saber onde se
encontrava Fátima. História de crianças!, me dizia. Quando o senhor núncio apostólico me chamou
para propor reconstruir a diocese de Leiria, duvidei muito (...). Em uma palavra: eu era um

incrédulo. Contudo, uma vez aceita minha responsabilidade, resolvi esperar da divina Providência os
sinais que haviam de guiar minha conduta”27.
Pouco tempo após sua tomada de posse recebeu as primeiras informações. Antes de
tomar qualquer decisão, deixou passar o tempo até formar-se uma opinião, depois de ler ou
escutar todos os informes favoráveis, neutros e hostis. Mons. Da Silva interrogou várias
vezes a Lúcia, a única sobrevivente dos três pastorzinhos. Sábio e prudente, deixou seguir
vigilantemente o curso normal das peregrinações e o culto na Cova da Iria. Em 1921
comprou os terrenos circunvizinhos à Capelinha das aparições, autorizou a presença do clero
e também a celebração da Sana Missa. Graças a essas providências não se obstaculizou a ação
da Senhora em favor de seus filhos e foi possível dispor de terrenos para as obras futuras de
construção do santuário e das outras instalações.
Em 12 de maio de 1922, ou seja, 5 anos depois da primeira aparição, o novo prelado de
Fátima decretou a instauração do processo canônico. Durante oito anos foram estudados
minuciosamente todos os acontecimentos e ouvidas inumeráveis testemunhas, examinadas as
curas prodigiosas atribuídas à Virgem de Fátima28. A partir de 1926 começaram a passar por
Fátima, de diversos modos, o núncio apostólico e quase todo o episcopado português.
Finalmente, com o conhecimento e consentimento do Papa Pio XI, em 13 de outubro de
1930, o bispo Da Silva, depois de estudar a fundo o longo informe da comissão investigadora,
anunciou na carta pastoral “A divina Providência” sobre as aparições, os resultados da
investigação oficial de Fátima. Essa aprovação oficial, proclamada ante mais de cem mil
pessoas na Cova da Iria, continha estes importantes parágrafos:
―Em virtude de considerações já conhecidas, e de outras que omitimos por
razões de brevidade; invocando humildemente ao Divino Espírito e pondonos sob a proteção da Santíssima Virgem, e depois de estudar as opiniões de
nossos reverendos conselheiros desta diocese, nós, pela presente:
1. Declaramos dignas de fé, as visões das crianças pastores na Cova da Iria
paróquia de Fátima, nesta diocese, de 13 de maio a 13 de outubro de
1917.
2. Permitimos oficialmente o culto de nossa Senhora de Fátima.‖
Doze anos mais tarde, em 30 de outubro de 1942, ao encerrar-se o Ano Jubilar de
Fátima, o Cardeal Patriarca de Lisboa declarava que “essa sentença não era em princípio
irreformável e que a Santa Sé poderia não somente confirmá-la, como até anulá-la e que ainda
quando não fosse confirmada pela Santa Sé, não teria o valor de uma definição de Fé, já que o fato
das aparições de Fátima pertence ao patrimônio das verdades historicamente demonstradas e não ao
deposito da Revelação”. Mas de fato os Romanos Pontífices têm confirmado com suas palavras
e sua conduta o caráter sobrenatural das aparições.
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Posteriormente, o Papa Pio XII, cuja consagração episcopal teve lugar em 13 de maio de
1917, data da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, fez muito para ajudar a
fortalecer a devoção a Nossa Senhora de Fátima. Também foi conhecido como o “Papa de
Fátima”.
Em outubro de 1942, em resposta a uma mensagem que lhe transmitiu Irmã Lúcia em
1940, o Papa Pio XII consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria, com uma menção
especial a Rússia. Em 4 de maio de 1944, a Santa Sé instituiu a Festa do Imaculado Coração
de Maria.
Em 1946, o Cardeal Masella, atuando como Legado pessoal do Santo Padre, coroou a
nossa Senhora de Fátima como “Rainha do Mundo”. Todo o episcopado português e mais de
600.000 peregrinos se reuniram em Fátima para o evento.
Em 13 de outubro de 1951, o legado do papa, Cardeal Tedeschini, foi enviado a Fátima
para o encerramento do Ano Santo. O cardeal disse à multidão que o Papa Pio XII havia
visto ele mesmo, reproduzido em Roma, o milagre do sol que ocorrera na última aparição em
Fátima.
Em 11 de outubro de 1954, Sua Santidade publicou uma encíclica sobre o Reinado de
Maria, e nela se referiu a sua imagem milagrosa em Fátima. Dois anos mais tarde, a Igreja
que se havia erigido no mesmo local das aparições foi elevada à categoria de Basílica.
Em 1964, durante o Concílio Vaticano Segundo, na cerimônia solene de encerramento
da terceira sessão, ante todos os bispos católicos do mundo, o Papa Paulo VI renovou a
consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, que fizera Pio XII. Paulo VI
anunciou também o envio de um embaixador especial a Fátima. Em nome do Papa, o Legado
Pontifício levaria como presente simbólico uma rosa de ouro ao Santuário. Sua inscrição dizia
que o Papa Paulo estava encomendando o cuidado de toda a Igreja a Nossa Senhora de
Fátima.
Em 13 de maio de 1967, para o quinquagésimo aniversário da primeira aparição, o Santo
Padre foi ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima e escreveu uma encíclica em ocasião de
sua peregrinação.
Antes de sua elevação ao papado, o cardeal Albino Lúciani exibiu uma particular devoção
a Nossa Senhora de Fátima. Como Cardeal Patriarca de Veneza o futuro Papa João Paulo I
encabeçou uma peregrinação até ali. Foi durante essa viagem que ele se entrevistou com a
Irmã Lúcia em 11 de julho de 1977 e ficou mui impressionado com a entrevista29.
O Papa João Paulo II fez notória muitas vezes sua aprovação por Fátima. Visitou-a em
três oportunidades, em 1982, 1991 e 2000. Durante sua visita de 2000, beatificou aos dois
videntes falecidos, Jacinta e Francisco. Também elevou à festa universal a comemoração de
Nossa Senhora de Fátima, ordenando que fosse incluída no Missal Romano. Finalmente
Bento XVI quis peregrinar a Fátima para o 13 de maio de 2010, ao cumprirem-se os dez anos
da beatificação de Jacinta e Francisco.
Podem ser vistos os comentários a esta visita e um relato da mesma em TARCISIO BERTONE e
GIUSEPPE CARLI, “La última vidente de Fátima”. Ed. “La esfera de los libros”, Madrid 2007, pgs. 87-93.
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Estes fatos dos papas em relação com Fátima apresentam a anuência da Santa Sé a
respeito do caráter sobrenatural das aparições.
2.7 O “segredo” de Fátima
A aparição de 13 de julho de 1917 resultou ser de muitas formas a parte mais
controvertida da mensagem de Fátima, já que comunicou um “segredo” dividido em três
partes que as crianças guardaram zelosamente. Quando se os perguntava posteriormente se a
Senhora havia dito algo mais, eles respondiam de ordinário que a Virgem havia comunicado
um segredo, mas que não podiam contar, como as visitas do anjo e a comunhão de suas mãos,
que logo foram parcialmente reveladas por Lúcia em seus cadernos ou memórias.

a) As duas primeiras partes. Inclusão da “Shoah”
Com carta selada em Tuy de 30 de agosto de 1941, a Irmã Lúcia enviou ao bispo de
Leiria Mons. Da Silva o escrito que se conhece como “terceira memória” sobre a primeira e
segunda parte do “segredo” e consagrado quase em sua totalidade (quinze páginas) ao
segredo da terceira aparição30. Em 8 de dezembro do mesmo ano, tornou a relatar com mais
detalhes estes mesmos feitos na “quarta memória”.
As primeiras duas partes do “segredo” (a visão do inferno, a Segunda Guerra Mundial, a
profecia do futuro rol da Rússia e como preveni-lo para que não se difundam seus erros, as
guerras que provocaria e as perseguições), não seriam reveladas até 1942, depois que Lúcia
as escreveu, como fica dito, em 1941. Mais adiante nos deteremos na consagração da Rússia
ao Coração Imaculado de Maria.
Sobre a Segunda Guerra a Irmã Lúcia escreveu em 1955 umas palavras surpreendentes
sobre o extermínio judio que não estavam nas memórias anteriores. São palavras ditas a
Lúcia pela Virgem Maria em julho de 1917. Encontram-se em um escrito enviado a Roma e
que permaneceu esquecido nos arquivos vaticanos. Em 2007 se começou a distribuir um
pequeno volume, uma espécie de diário escrito pela Irmã em 1955 a pedidos do então geral
da ordem carmelita Anastásio Ballestero, no que a vidente glosa as palavras da Virgem sobre
uma guerra pior que a Primeira Guerra Mundial. No livro publicado em 2007 do Cardeal
Tarcisio Bertone (nomeado Secretário de Estado do Vaticano por Bento XVI) sobre suas
conversas com a Irmã Lúcia, se comenta que estas palavras bem podiam inserir-se
perfeitamente como complemento à totalidade do “segredo”. Ao perguntar-se em que sentido
a Virgem dizia que esta seria pior que a primeira, responde: “No sentido de que estalaria uma
guerra ateia na que se tentaria aniquilar o judaísmo, do que provinha Jesus Cristo, a Virgem e o dom
da fé, da esperança e da caridade; povo eleito por Deus desde o princípio dos tempos: ‗A salvação
provem dos judeus‘31‖32.

b) A terceira parte
A terceira parte do segredo de Fátima, revelado em 13 de julho de 1917 aos três
pastorzinhos, foi escrita pela Irmã Lúcia em 3 de janeiro de 1944. Esteve guardada em um
C. BARTHAS, La Virgen de Fátima, o.c., pg. 540.
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envelope lacrado pelo bispo Mons. Da Silva até o enviar, sem ler, ao Papa Pio XII em abril
de 1957. Para tutelar melhor o “segredo”, se guardou no Arquivo Secreto do Santo Ofício 33.
Este envelope tinha escrito: “1960”, a data em que teria de ser revelado seu conteúdo.
Quando já em 1946 C. Barthes perguntou, tanto a Lúcia quanto ao bispo de Leiria,
quando deveria ser revelada esta terceira parte do “segredo”, responderam exatamente, sem
dúvidas e sem comentários: “Em 1960”. E quando perguntou por que se teria de esperar até
então, os dois responderam: “Porque a Santíssima Virgem assim o quer”34. Neste ponto há
certa discordância com o Cardeal Bertone, quem em seu recente livro citado explica que
quando ele perguntou à Irmã Lúcia se foi a Virgem a que lhe indicou um prazo tão preciso,
respondeu: “Foi decisão minha porque considerava que o ano 1960 era uma data bem distante da
redação do ―Segredo‖ de 1944 e porque pensava que eu já teria morrido nesse momento e que,
portanto, já se teria eliminado o último obstáculo para a interpretação e divulgação do ―Segredo‖. A
Virgem não me comunicou nada a respeito‖35.
Em 17 de agosto de 1959, já próximo a 1960, o Comissário do Santo Ofício, de acordo
com o Cardeal Ottaviani, levou o envelope que continha a terceira parte do “segredo” a João
XXIII. Sua Santidade, depois de alguns titubeios, disse: “Esperemos. Rezarei. Os farei saber o
que decida”. O Papa decidiu devolver o envelope lacrado ao Santo Ofício e não revelar a
terceira parte do “segredo”. Seu sucessor, Paulo VI, leu o conteúdo do envelope em 27 de
março de 1965 e o devolveu ao Arquivo do Santo Ofício com a decisão de não publicar o
texto36. Com data de 12 de maio de 1982, a um dia de cumprir-se o ano do terrível atentado a
João Paulo II na Praça de São Pedro, a Irmã Lúcia escreve ao Santo Padre uma carta com
algumas indicações para a interpretação da terceira parte do “segredo”. Diz assim: “A terceira
parte do segredo se refere às palavras de Nossa Senhora: Se não (Rússia) disseminará seus erros pelo
mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá
muito que sofrer, várias nações serão destruídas (13-VII-1917). A terceira parte é uma revelação
simbólica, que se refere a esta parte da Mensagem, condicionada ao fato de que aceitemos ou não o que
a mesma Mensagem pede: se aceitam meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz; se não,
disseminará seus erros pelo mundo, etc.‖37. Consideremos agora os pedidos da Senhora em relação
à Rússia.

3.

A CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA E DO MUNDO AO IMACULADO CORAÇÃO

3.1 Petição reiterada da Virgem
Na terceira aparição, em 13 de julho de 1917, como já se assinalou, a Virgem pediu a
consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, com o fim de evitar uma guerra pior que a
que estava por acabar.
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Na mencionada “terceira memória” se conta assim: “A guerra logo terminará. Mas se não
deixam de ofender a Deus, outra guerra pior começará durante o pontificado de Pio XI. Quando
avistem uma noite iluminada por uma luz desconhecida, saberão que este é o sinal que Deus dará de
que irá castigar ao mundo por seus crimes, por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e
ao Santo Padre. Para impedi-la, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a
Comunhão reparadora dos Primeiros Sábados. Se se atendem meus desejos, a Rússia se converterá e
haverá paz; se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os
bons serão martirizados e o Santo Padre terá que sofrer muito; várias nações serão aniquiladas. Por
fim, meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre me consagrará a Rússia, que se converterá, e
será concedido ao mundo algum tempo de paz. Na “quarta memória” a Irmã Lúcia acrescenta: Em
Portugal se conservará sempre o dogma da fé, etc. Parece também que a Virgem acrescentou:
Recordem de não dizer isto a ninguém mais que a Francisco.
Em 13 de junho de 1929, a Virgem tornou a visitar a Irmã. Em suas memórias ela relata
o que disse Nossa Senhora: Há chegado o momento em que Deus pede ao Santo Padre fazer a
consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, em união com todos os bispos do mundo,
prometendo salvá-la por este meio. Se não atendem minha súplica haverá outra guerra e muitas
nações serão aniquiladas.
3.2 Consagração de Pio XII
Pelo fato de o Santo Padre não ter feito a consagração pedida em 1929, se produziu o
fenômeno da noite iluminada por uma luz estranha, que era o anúncio do castigo de Deus
com a guerra, a fome e a perseguição da Igreja e do Papa, profetizada na aparição de 13 de
julho de 1917. Este estranho sinal, que foi deveras comovente, se produziu na noite de 24 a
25 de janeiro de 1938. Conta Barthas que ele mesmo recorda o aspecto misterioso e
alucinante do céu na noite estrelada, acesa toda a abóbada celeste por um fogo avermelhado.
As gentes simples que observaram o fenômeno viveram horas de alarme e de cabalas 38. Os
diários de toda a Europa fizeram eco no dia seguinte ao fato, sem lograr uma explicação
adequada do mesmo.
Em 1939, a pouco de ser eleito Pio XII como Papa, estalou a Segunda Guerra Mundial
prognosticada por Maria Santíssima, mais violenta que a primeira, ainda que se possa
considerar que iniciou durante o pontificado de Pio XI, como havia dito a Virgem, com a
invasão da Áustria pela Alemanha, que ficou incorporada como uma província do III Reich
em março de 1938; Pio XI faleceu em 10 de fevereiro de 1939. Portugal, por graça da
Virgem, se pôs à margem da contenda.
Em 1940, Lúcia insistiu outra vez ante o bispo de Leiria sobre a consagração. Também
escreveu diretamente ao Santo Padre, expondo-lhe o pedido da Virgem, e pedindo-lhe a
consagração do mundo, com especial menção da Rússia39. Em 31 de outubro de 1942, em
plena contenda, o Papa Pio XII consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria, mas
não em união com os todos os bispos do mundo, senão de forma privada pelas circunstâncias
da guerra. E pela delicada situação da guerra, tampouco mencionou a Rússia na consagração.
38
39

C. BARTHAS, La Virgen de Fátima, o.c., pgs. 548-549.
Ibid., pg. 547.

Em uma carta lida em 20 de abril de 1943 durante os exercícios espirituais que
celebravam em Fátima todos os bispos de Portugal, Lúcia se queixava de que o Senhor
estava descontente por ter sido incompleto o ato do Papa40. Pio XII repetiu a consagração
várias vezes. Em 7 de julho de 1952, festa dos santos Cirilo e Metódio, evangelizadores dos
eslavos, o Papa fez a consagração particular da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, ainda
que tampouco nesta ocasião pode fazê-la em comunhão com todos os bispos41.
3.3 Consagrações de João Paulo II
Pio XII terminou seu pontificado em 1958 sem que se houvesse dado a oportunidade de
cumprir a consagração da Rússia tal como a havia pedido a Virgem. Tampouco chegou a
fazê-lo Paulo VI, já que em 1964 renovou a consagração do mundo (mas não explicitamente
da Rússia) ao Imaculado Coração de Maria, durante a cerimônia solene do encerramento da
terceira sessão do Concílio Vaticano II, ante todos os bispos católicos do mundo. Convém ter
presente que consagrar a Rússia por parte do Papa se interpretaria como uma ingerência da
Igreja católica no campo de competência da Igreja ortodoxa russa. Tampouco o fez João
Paulo I em seu curto pontificado de um mês e três dias. O que passou com João Paulo II?

a) Primeiras consagrações
João Paulo II, eleito Papa em outubro de 1978, pensou desde o princípio na consagração
ao Coração Imaculado de Maria e compôs ele mesmo uma oração, que preparou para 7 de
junho de 1981, solenidade de Pentecostes, dia previsto para recordar o 1600 aniversário do
primeiro Concílio de Constantinopla e o 1550 do Concílio de Éfeso. Mas a Providência divina
permitiu que os acontecimentos fossem por outro caminho. Em 13 de maio de 1981,
aniversário da primeira aparição em Fátima, o Papa sofreu na Praça de São Pedro o grave
atentado que comoveu o mundo, e por isso não pode estar presente na cerimônia, pelo que se
transmitiu sua alocução gravada. Depois do atentado pediu o envelope com a terceira parte
do segredo, que recebeu em 18 de julho de 1981.
Um ano depois do atentado, João Paulo II viajou a Portugal para agradecer a Virgem
sua proteção e para renovar em Fátima a consagração do mundo ao Imaculado Coração de
Maria. No dia 12 de maio de 1982 abriu seu coração aos bispos e fieis congregados no
Santuário: “Há muito tempo que eu desejava vir a Fátima, como tive ocasião de dizer em minha
chegada a Lisboa; mas, desde que se produziu o conhecido atentado na Praça de São Pedro, há um
ano, ao recuperar a consciência, meu pensamento se dirigiu imediatamente a este Santuário, para
depositar no coração da Mãe celestial minha gratidão, por ter-me salvado do perigo. Vi em tudo o que
foi sucedendo – não me canso de repeti-lo – uma especial proteção de Nossa Senhora”. Após, o Papa
faz uma observação mui significativa: “E nesta coincidência – e não há meras coincidências nos
desígnios da Providência divina – vi também uma indicação e, acaso, uma chamada de atenção para
a mensagem que daqui partiu faz 65 anos, por intermédio de três crianças, filhos de gente humilde do
campo, os pastorzinhos de Fátima, como são universalmente conhecidos”. Não cabe dúvida que no
contexto da mensagem de Fátima o Vigário de Cristo quis, com sua presença e suas palavras,
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chamar a atenção sobre as advertências maternais da Santíssima Virgem para que os homens
enderecem suas vidas a Deus42.
Na ocasião desta viagem do Santo Padre, a Irmã Lúcia tornou a insistir para que se
cumpra a mensagem e as petições da Virgem. O fez por meio de uma carta ao Papa datada de
12 de maio de 1982. Recordemos que em 1932 havia escrito ao bispo de Leiria insistindo pela
segunda vez nessa consagração43. Acrescentava umas palavras de Nosso Senhor: “Assim como
o rei da França não atendeu meus pedidos, o Santo Padre irá consagrar-me a Rússia, mas será
tarde”. Referia-se Jesus a que havia atraso na consagração que devia se fazer em união com os
bispos de todo o mundo? Parece que sim, já que na citada carta da Irmã Lúcia a João Paulo
II, depois de suas palavras dobre o terceiro segredo, acrescenta: “Desde o momento em que não
temos tido em conta este chamamento da Mensagem, constatamos que se tem cumprido, a Rússia
invadiu o mundo com seus erros. E, embora não constatamos ainda a consumação completa do final
desta profecia, vemos que nos encaminhamos pouco a pouco a ela a grandes passos. Se não
renunciamos ao caminho do pecado, do ódio, da vingança, da injustiça violando os direitos da pessoa
humana, de imoralidade, de violência, etc. Não digamos deste modo que é Deus que nos castiga; ao
contrário, são os homens que por si mesmos se preparam ao castigo”44.
Na homilia da Missa de 13 de maio o Papa falou da solicitude da Mãe do Salvador pelos
homens de nossa época e, ao mesmo tempo, pelas sociedades ameaçadas pela apostasia e a
degradação moral, para afirmar categoricamente que “a degradação da moralidade leva consigo
a caída das sociedades”. Ao terminar a Missa João Paulo II consagrou o mundo ao Coração
Imaculado de Maria. Entre outras coisas disse: “Este mundo dos homens e das nações também eu
o tenho diante dos olhos, hoje no momento em que desejo renovar a entrega e a consagração feita por
meu predecessor na sede de Pedro: o mundo do Segundo Milênio que está quase finalizando, o mundo
contemporâneo, nosso mundo de hoje”.

b) A consagração de 1984
Em 8 de dezembro de 1983, em pleno desenvolvimento do Jubileu da Redenção que se
havia iniciado em 25 de março desse ano, Solenidade da Assunção, João Paulo II transmitiu a
todos os bispos do mundo uma carta, na que põe de manifesto a situação de pecado no mundo
e a viva consciência da necessidade de que receba os frutos da Redenção nas proximidades do
terceiro milênio: “Neste dia da Solenidade da Imaculada Conceição, a Igreja medita o poder
salvífico da redenção de Cristo na concepção da Mulher, destinada a ser a Mãe do Redentor. Há aqui
um novo estímulo para que, no contexto do Jubileu, ante as ameaças para a humanidade
contemporânea que tem sua raiz no pecado, se faça um recurso mais intenso ao poder da Redenção”.
Em continuação o Papa expressa seu desejo de que seus irmãos no episcopado de todo o
mundo compartilhem com ele a consagração ao Imaculado Coração de Maria que o mundo
necessita com gravíssima urgência. E o deseja fazer com umas palavras similares às que
utilizou na consagração de Fátima de 1982, mas em união com todos eles, em fidelidade ao
desejo da Virgem tal como o havia pedido por meio da Irmã Lúcia. Estas são suas palavras:
Cf. JAIME FUENTES, Todo por medio de María. Ediciones Logos, Rosario, 2009, pg. 54.
Cf. 2.4 e).
44 A mensagem de Fátima, o.c., pg. 9.
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“Meus queridos irmãos! No contexto do Ano Santo da Redenção, desejo professar este poder junto a
vós e com toda a Igreja. Desejo professá-lo mediante o Coração Imaculado da Mãe de Deus, que de
um modo mui particular experimentou este poder salvífico. As palavras do ato de consagração e de
oferecimento que os envio, corresponde, com pequenas mudanças, à que pronunciei em Fátima no dia
13 de maio de 1982. Não posso subtrair-me à convicção de que repetir este ato no curso do Ano
Jubilar da Redenção responde às expectativas de muitos corações humanos, desejosos de renovar a
Virgem Maria o testemunho de sua devoção e de confiar-lhe seus temores ante as ameaças que incidem
sobre o porvir, suas preocupações pela paz e a justiça em cada uma das nações e no mundo inteiro”.
O domingo 25 de março foi o dia assinalado para fazer esta consagração. Na semana
precedente o Papa havia repetido várias vezes que era um momento histórico e que a
consagração respondia às expectativas de muitos corações humanos, aos desejos de renovar a
Virgem o testemunho de devoção e de confiar-lhe suas aflições, e que era muito importante
esta renovação para a Igreja, para os católicos e para o mundo inteiro. João Paulo II quis que
a imagem original da Virgem de Fátima viajasse a Roma. Na crônica de L‘Osservatore
Romano se relata que a imagem de Nossa Senhora saiu de Fátima no sábado pela manhã.
Acompanhava-a o bispo de Leiria, Mons. Alberto Cosme do Amaral, e o diretor do Santuário,
Mons. Luciano Guerra. O Papa a recebeu no pátio de São Dâmaso, que é como a praça
central do Vaticano, com uma imensa devoção e afeto, beijou o Rosário que caia de suas mãos
e se colocou ao seu lado para acompanhá-la até a capela Paulina no Palácio Apostólico. Às 9
da noite, a imagem foi trasladada à capela privada do Santo Padre. João Paulo II saiu a
recebê-la à entrada de seu apartamento e logo permaneceu grande parte da noite orando ante
o Santíssimo, junto à imagem da Virgem. Pela manhã, antes da Missa, a imagem foi levada
em procissão à Praça São Pedro e colocada junto ao altar da celebração eucarística.
Quando ao final da Missa se ajoelhou João Paulo II ante a imagem da Virgem, se fez um
silencia impressionante. Pelos autofalantes começou a se ouvir a fórmula da consagração e à
sua voz se uniram duzentas mil pessoas que chegavam à Praça – que dispunham do texto
impresso – e tantas outras que lhe escutavam através da rádio e da televisão. Os bispos do
orbe, unidos ao Romano Pontífice, pronunciaram em suas dioceses a mesma consagração.
Terminada a cerimônia na Praça, a imagem acompanhada do Romano Pontífice e
concelebrantes entrou na basílica de São Pedro e foi colocada no pódio de cravos branco
sobre o altar da confissão. Milhares de fieis puderam rezar a seus pés. Como já é sabido, o
papa viajou a Fátima em 2000 para beatificar a Jacinta e Francisco e revelar o terceiro
segredo [id]. O veremos mais adiante.
3.4 Consequências da consagração
O Papa consagrou “este nosso mundo humano” e depois acrescentou: “de modo especial
confiamos e consagramos a aqueles homens e aquelas nações, que têm necessidade particular desta
entrega e desta consagração”45, com uma alusão implícita a Rússia, ainda que sem nomeá-la
explicitamente como havia pedido a Irmã Lúcia em várias ocasiões de parte de Nossa
Senhora. Tempos depois se fez pública uma carta da Irmã, de 8 de novembro de 1989, com a
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Cf. A mensagem de Fátima, o.c., pg. 65.

consideração de que com essa consagração se cumpriu o que a Mãe de Deus havia pedido46.
Com respeito à Consagração, há que assinalar que não se fez tal como a Virgem solicitou
desde o princípio, ainda que o fato da fazê-la juntamente com os bispos de todo o mundo
permite afirmar que se cumpriu parte do que Ela havia pedido, com consequências positivas,
como também ocorreu com a Consagração de Pio XII, que abreviou o tempo da Segunda
Guerra.
Quais foram essas consequências positivas? Quando o Papa fez a Consagração do mundo
ao Coração Imaculado de Maria a situação era completamente trágica, com a guerra fria em
um ponto crítico. Por isso se compreende que se dirigisse à Virgem com palavras bem
expressivas: Coração Imaculado! Ajuda-nos a vencer as ameaças do mal, que tão facilmente arraiga
nos corações dos homens de hoje e que com seus efeitos incomensuráveis pesa já sobre a vida presente e
dá a impressão de encerrar o caminho rumo ao futuro. Em seguida o Papa pede por várias
intenções:
Da fome e da guerra, livra-nos!
Da guerra nuclear, de uma autodestruição incalculável e de todo tipo de guerras, livra-nos!
Dos pecados contra a vida do homem desde seu primeiro instante, livra-nos!
Do ódio e do envilecimento da dignidade dos filhos de Deus, livra-nos!
De toda classe de injustiças na vida social, nacional e internacional, livra-nos!
Da facilidade de pisotear os mandamentos de Deus, livra-nos!
Da tentativa de ofuscar nos corações humanos a verdade mesma de Deus, livra-nos!
Do extravio da consciência do bem e do mal, livra-nos!
Dos pecados contra o Espírito Santo, livra-nos, livra-nos!
Acolhe, ó Mãe de Cristo, este grito cheio de sofrimento de todos os homens. Cheio de sofrimento de
sociedades inteiras.
Estes gritos dramáticos são reflexo da situação crucial pela que atravessava a
humanidade durante os anos 1983 e 1984. Nesses anos a União Soviética fez que se
rompessem as negociações sobre o controle das armas nucleares. Não obstante, Chernenko,
um dos líderes soviéticos de linha dura, faleceu depois do ato de consagração à Virgem.
Também morreu em 1984 Andropov, outro dos dirigentes soviéticos duros. Foi sucedido por
Mikail Gorbachov em 1985 e este, com a nova política de abertura da perestroika, iniciou
mudanças tão profundas como inesperadas.
Em 3 de março de 1998 a revista mensal católica portuguesa “Christus”, editada em
Lisboa pelo grupo editorial “Semanário”, publicou a primeira entrevista concedida pela Irmã
Lúcia em sua vida. No convento das madres Carmelitas de Coimbra, onde vivia desde 1948,
dialogou com os Cardeais Antony Padiyara da Índia e Ricardo Vidal, das Ilhas Filipinas.
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Quando lhe inquiriram se a caída do comunismo na Rússia e a dissolução do bloco soviético
poderiam interpretar-se como um sinal da conversão da Rússia, em sua resposta fez
referência àquele homem na Rússia que “sem sabê-lo foi um instrumento de Deus para a
conversão”47.
Perguntaram-lhe de novo:
– “Gorbachov?”
– “Sim”, respondeu.
Anos depois Gorbachov declarou que existiu verdadeiramente um perigo de guerra
nessa época pela situação na Polônia, antes que chegasse ao poder e impulsionasse a
perestroika48. Quem sabe houvesse que precisar que Gorbachov foi um instrumento no
caminho rumo a essa conversão, mas que ainda não foi concluída, ao contrário, parece que
cada vez se apresenta mais problemática, pois resta claro que a ideologia comunista segue
viva na Rússia e em outros países.
Será necessária uma Consagração explícita da Rússia ao Imaculado Coração de Maria?
Há vozes que assim o manifestam, chegando a afirmar que, caso contrário, a Rússia voltará a
espalhar seus males pelo mundo. Acrescentam que quando se desencadeiem esses graves
acontecimentos o Papa completará dita Consagração. Sobre a tribulação causada pelo
comunismo, falam as videntes de Garabandal ao referir-se à situação mundial no tempo do
Aviso, como se indica detalhadamente no item 13.1. O que pode se dizer é que, por alguma
razão que desconhecemos, os Papas não fizeram esta Consagração plenamente, apesar de que
têm sido e são especialmente devotos de Nossa Senhora.
Pode-se afirmar que com a consagração de 1984 se evitou todo o castigo posterior? É
evidente que a partir de 1989 os acontecimentos começaram a precipitar-se nos países do
Leste europeu. A caída do muro de Berlim em 9 de novembro de 1989, a união das duas
Alemanhas e a desaparição do comunismo na União Soviética constituíram um conjunto de
surpreendentes acontecimentos que comoveram ao mundo inteiro. Em 25 de dezembro de
1991, dia de Natal, foi arreada a bandeira vermelha dos muros do Kremlim. Há que assinalar,
entretanto, que o Papa João Paulo II, em sua Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente –
que escreveu como preparação imediata para o Grande Jubileu do ano 2000 –, não atribui os
eventos milagrosos da Europa Oriental à consagração de 1984, senão às graças do Ano
Mariano que inaugurou em 1987 para toda a Igreja. Também é patente, por outro lado, que
essa mudança na Europa do Leste ainda não levou à desejada conversão massiva dos
corações, tanto na Rússia como nos outros países, que é o que pede a Virgem para evitar os
castigos anunciados.

4.

A TERCEIRA PARTE DO “SEGREDO” DE FÁTIMA

Cf. www.zenit.org, de 8.III.98.
Antes de sair publicada a entrevista, os meios adiantaram umas palavras atribuídas a ela nas que afirmava que
a consagração de 1984 evitou uma guerra atômica em 1985 (cf. diário ABC, Madri 1-III-1998). Esta afirmação
não apareceu na entrevista publicada por “Christus”.
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Em 13 de março de 1998 a revista mensal católica portuguesa “Christus” publicou a
primeira entrevista que concedeu49. Quando lhe perguntaram se o Papa poderia dar a
conhecer a terceira parte do “segredo”, a Irmã se permitiu responder com toda simplicidade
que o Papa pode revelá-lo, se quiser, “mas eu lhe aconselho que não o revele. Se ele decide fazê-lo,
lhe aconselho que tenha muita prudência50. Pareceria que, ao não ter sido publicada em seu
momento, já não seria tão necessário fazê-lo, ainda que chame a atenção sua apelação à
prudência, mais ainda se se tem em conta que supostamente já se havia cumprido em 1981 o
profetizado em relação com o bispo vestido de branco51.
No entanto, João Paulo II considerou que havia chegado o momento de dar a conhecer
essa terceira parte e, com as medidas de prudência oportunas, decidiu publicá-la no ano 2000.
Por que essa decisão? O Cardeal Tarcisio Bertone explica em seu recente livro que “foi João
Paulo II o que tomou a decisão. Entre numerosas cerimônias jubilares estava a beatificação dos
‗pastorzinhos‘ de Fátima. Proceder à beatificação de Jacinta e Francisco e não dizer nada sobre o
―Terceiro Segredo‖ teria sido interpretado como uma omissão inexplicável, imperdoável. Haveria
desencadeado um sem fim de conjecturas‖52. É provável que fizesse com a intenção de cortar as
especulações que se estavam fazendo sobre ele, já que convinha centrar-se no fundamental
das mensagens da Virgem, que tão claramente indicou o Cardeal Ratzinger ao explicar a
visão. Não se há de buscar em Fátima a satisfação de nossa curiosidade, senão “a exortação à
oração como caminho para a ‗salvação das almas‘ e, no mesmo sentido, a chamada à penitência e à
conversão‖. Vejamos como se levou a cabo esta publicação.

4.1 A publicação do “segredo”
Com data de 19 de abril de 2000 o Santo Padre escrevia uma carta a Irmã Lúcia na que,
depois de manifestar-lhe o gosto de poder encontrar-se com ela no esperado dia da
beatificação de Francisco e Jacinta, em 13 de maio próximo, anunciava que havia encarregado
ao então Secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, Mons. Tarcisio Bertone, que
viajasse a Coimbra, onde se encontrava a Irmã, para que falasse pessoalmente com ela. O
objeto da visita era fazer-lhe algumas perguntas em seu nome sobre a “terceira parte do
segredo” antes de proceder a sua publicação53. Em concreto, se tratava de mostrar-lhe o
envelope que continha a terceira parte do segredo para que o reconhecesse.
A entrevista teve lugar em 27 de abril de 2000 em companhia de Mons. Serafim de
Sousa Ferreira e Silva, Bispo de Leiria-Fátima. Quando lhe apresentou o envelope, ela disse
imediatamente “é a minha carta”; e depois, lendo-a: “é a minha letra”. Além disso, esteve de
acordo com a interpretação segundo a qual a terceira parte do segredo consistia em uma
visão profética comparável às da história sagrada, o qual põe de manifesto a importância de
Referimo-nos a ela em 3.4.
Cf. www.zenit.org, de 8.III.98.
51 Alguns autores como A. Socci (citado adiante), Pe. Gruner (Fátima Cruzader, falecido em 2015), entre outros,
creem ser pouco ou nada verossímeis tais palavras atribuídas a Irmã Lúcia. E não somente estas, como outras
expressões que aparecem no livro do Cardeal Bertone, o que vale também para a suposta afirmação da Irmã em
relação à validade da consagração de 1984 (NdT).
52 TARCISIO BERTONE e GIUSEPPE CARLI, o.c., pg. 70.
53 Cf. A mensagem de Fátima, o.c., pg. 27.
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dita visão. Durante a entrevista se aclararam diversos pontos relacionados com a
mensagem54.
Em 13 de maio de 2000, ao final da solene concelebração eucarística presidida por João
Paulo II em Fátima, na qual beatificou a Francisco e Jacinta, o Secretário de Estado, Cardeal
Ângelo Sodano, disse umas palavras para comunicar que o Sumo Pontífice o havia
encarregado de anunciar sua decisão de fazer pública a terceira parte do “segredo”. Depois de
adiantar uma breve interpretação de seu conteúdo, concluiu dizendo que o Papa confiou à
Congregação para a Doutrina da Fé a tarefa de tornar pública essa terceira parte, depois de
haver preparado um oportuno comentário55.
Em 26 de junho seguinte se fez pública a mensagem e se editou o folheto A mensagem de
Fátima, com os comentários e explicações. Diz assim a tradução56 do texto da carta da Irmã
Lúcia que contém dito “segredo”57:
―Escrevo em acto de obediência a Vós Deus meu, que mo mandais por meio
de sua Ex.cia Rev.ma o Senhor Bispo de Leiria e da Vossa e minha
Santíssima Mãe.
Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa
Senhora um pouco mais alto um Anjo com uma espada de fôgo em a mão
esquerda; ao centilar, despedia chamas que parecia iam encendiar o mundo;
mas apagavam-se com o contacto do brilho que da mão direita expedia
Nossa Senhora ao seu encontro: O Anjo apontando com a mão direita para
a terra, com voz forte disse: Penitência, Penitência, Penitência! E vimos
n'uma luz emensa que é Deus: ―algo semelhante a como se vêem as pessoas
n'um espelho quando lhe passam por diante‖ um Bispo vestido de Branco
―tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre‖. Varios outros Bispos,
Sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da
qual estava uma grande Cruz de troncos toscos como se fôra de sobreiro com
a casca; o Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade
meia em ruínas, e meio trémulo com andar vacilante, acabrunhado de dôr e
pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho;
chegado ao cimo do monte, prostrado de juelhos aos pés da grande Cruz foi
morto por um grupo de soldados que lhe dispararam varios tiros e setas, e
assim mesmo foram morrendo uns trás outros os Bispos Sacerdotes,
religiosos e religiosas e varias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de
varias classes e posições. Sob os dois braços da Cruz estavam dois Anjos
cada um com um regador de cristal em a mão, n'êles recolhiam o sangue dos
Martires e com êle regavam as almas que se aproximavam de Deus.
Tuy-3-1-1944 »
4.2 As explicações do Cardeal Ratzinger sobre a terceira parte do segredo
Cf. ibid. pgs.28-29.
Cf. ibid. pgs.30-31.
56 Optamos aqui por inserir a tradução direta oficial em língua portuguesa que se encontra em:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message
-fatima_po.html. O mesmo valerá para as citações posteriores do mesmo texto (NdT)
57 Cf. A mensagem de Fátima, o.c., pg. 21.
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Junto com a publicação do segredo, se agregava o comentário do então Cardeal
Ratzinger ao conteúdo do mesmo. Transcrevemos o mais significativo de suas palavras em
relação com nosso tema58. Do mesmo modo que a palavra chave da primeira e da segunda
partes do “segredo” é a de “salvar almas”, “a palavra-chave desta parte do « segredo » é o tríplice
grito: « Penitência, Penitência, Penitência! » Volta-nos ao pensamento o início do Evangelho: «
Pænitemini et credite evangelio » (Mc 1, 15). Perceber os sinais do tempo significa compreender a
urgência da penitência, da conversão, da fé. Tal é a resposta justa a uma época histórica caracterizada
por grandes perigos, que serão delineados nas sucessivas imagens. Deixo aqui uma recordação pessoal:
num colóquio que a Irmã Lúcia teve comigo, ela disse-me que lhe parecia cada vez mais claramente
que o objectivo de todas as aparições era fazer crescer sempre mais na fé, na esperança e na caridade;
tudo o mais pretendia apenas levar a isso”.
Depois, o Prefeito da Congregação para a Fé passou em revista as “imagens” do segredo.
“O anjo com a espada de fogo à esquerda da Mãe de Deus lembra imagens análogas do Apocalipse: ele
representa a ameaça do juízo que pende sobre o mundo. A possibilidade que este acabe reduzido a
cinzas num mar de chamas, hoje já não aparece de forma alguma como pura fantasia: o próprio
homem preparou, com suas invenções, a espada de fogo. Em seguida, a visão mostra a força que se
contrapõe ao poder da destruição: o brilho da Mãe de Deus e, de algum modo proveniente do mesmo, o
apelo à penitência. Deste modo, é sublinhada a importância da liberdade do homem: o futuro não está
de forma alguma determinado imutavelmente, e a imagem vista pelos pastorinhos não é,
absolutamente, um filme antecipado do futuro, do qual já nada se poderia mudar. Na realidade, toda
a visão acontece só para chamar em campo a liberdade e orientá-la numa direcção positiva. (...) seu
sentido é mobilizar as forças da mudança em bem. Por isso, há que considerar completamente
extraviadas aquelas explicações fatalistas do « segredo » que dizem, por exemplo, que o autor do
atentado de 13 de Maio de 1981 teria sido, em última análise, um instrumento do plano divino
predisposto pela Providência (...). A visão fala sobretudo de perigos e do caminho para salvar-se
deles‖.
Passando às seguintes imagens, ―o lugar da ação – explica o Cardeal Ratzinger – é descrito
com três símbolos: uma montanha íngreme, uma grande cidade meia em ruínas e finalmente uma
grande cruz de troncos toscos. A montanha e a cidade simbolizam o lugar da história humana: a
história como árdua subida para o alto, a história como lugar da criatividade e convivência humana e
simultaneamente de destruições pelas quais o homem aniquila a obra do seu próprio trabalho. (...) No
cimo da montanha, está a cruz: meta e ponto de orientação da história. Na cruz, a destruição é
transformada em salvação; ergue-se como sinal da miséria da história e como promessa para a mesma.
Aparecem lá, depois, pessoas humanas: o Bispo vestido de branco (« tivemos o pressentimento que
era o Santo Padre »), outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e, finalmente, homens e mulheres
de todas as classes e posições sociais. O Papa parece caminhar à frente dos outros, tremendo e sofrendo
por todos os horrores que o circundam. E não são apenas as casas da cidade que jazem meio em
ruínas; o seu caminho é ladeado pelos cadáveres dos mortos. Deste modo, o caminho da Igreja é
descrito como uma Via Sacra, como um caminho num tempo de violência, destruições e perseguições.
Nesta imagem, pode-se ver representada a história dum século inteiro. Tal como os lugares da terra
aparecem sinteticamente representados nas duas imagens da montanha e da cidade e estão orientados
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para a cruz, assim também os tempos são apresentados de forma contraída: na visão, podemos
reconhecer o século vinte como século dos mártires, como século dos sofrimentos e perseguições à Igreja,
como o século das guerras mundiais e de muitas guerras locais que ocuparam toda a segunda metade
do mesmo, tendo feito experimentar novas formas de crueldade. No « espelho » desta visão, vemos
passar as testemunhas da fé de decénios‖.
O Prefeito da Congregação da Doutrina da Fé afirma também que na via-crúcis deste
século “tem um papel especial a figura do Papa. Na árdua subida da montanha, podemos sem dúvida
ver figurados conjuntamente diversos Papas, começando de Pio X até ao Papa actual, que
partilharam os sofrimentos deste século e se esforçaram por avançar, no meio deles, pelo caminho que
leva à cruz. Na visão, também o Papa é morto na estrada dos mártires. Não era razoável que o Santo
Padre, quando, depois do atentado de 13 de Maio de 1981, mandou trazer o texto da terceira parte
do « segredo », tivesse lá identificado o seu próprio destino? Esteve muito perto da fronteira da morte,
tendo ele mesmo explicado a sua salvação com as palavras seguintes: « Foi uma mão materna que
guiou a trajectória da bala e o Papa agonizante deteve-se no limiar da morte » (13 de Maio de
1994). O facto de ter havido lá uma « mão materna » que desviou a bala mortífera demonstra uma
vez mais que não existe um destino imutável, que a fé e a oração são forças que podem influir na
história e que, em última análise, a oração é mais forte que as balas, a fé mais poderosa que os
exércitos”.
A conclusão do segredo, prossegue o Cardeal Ratzinger, “lembra imagens, que Lúcia pode
ter visto em livros de piedade e cujo conteúdo deriva de antigas intuições de fé. É uma visão
consoladora, que quer tornar permeável à força sanificante [sic] de Deus uma história de sangue e de
lágrimas. Anjos recolhem, sob os braços da cruz, o sangue dos mártires e com ele regam as almas que
se aproximam de Deus. O sangue de Cristo e o sangue dos mártires são vistos aqui juntos: o sangue
dos mártires escorre dos braços da cruz. O seu martírio realiza-se solidariamente com a paixão de
Cristo, identificando-se com ela”.
4.3. Quarto segredo de Fátima?
A interpretação do Cardeal Ratzinger causou certo desencanto em algumas pessoas. Em
seguida surgiu a dúvida de se haveria dois manuscritos originais acerca do “terceiro
segredo”. Esta é a pergunta que se faz Andrew M. Cesanek em um artigo publicado em julho
de 2000, pouco depois da publicação da terceira parte do “segredo”. Este autor afirma que há
dois documentos em relação com o terceiro segredo. Que evidência há para apoiar a
existência de um documento adicional? Sustenta que a existência de dois documentos (um
seria uma carta escrita em uma só folha de papel, e o outro estaria em um caderno) é
claramente atestada por várias testemunhas credíveis, incluindo a Irmã Lúcia59. Vejamos os
fatos.

a) Suspeitas contra a Santa Sé
Em 17 de novembro de 2001, pouco depois do atentado terrorista de 11 de setembro, o
ainda Secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, Mons. Bertone, visitava pela
segunda vez a Irmã Lúcia em Coimbra. Sobre esse encontro se relatou um informe assinado
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Cf. www.fatima.org/span/crusader/cr64/manuscr64.asp.

pelos dois. Naqueles momentos cresciam as suspeitas de se a Santa Sé havia publicado o
texto íntegro da terceira parte do “segredo”. Assim o conta o próprio Bertone: “Estávamos
traumatizados pelo atentado das Torres Gêmeas de Nova Iorque e na imprensa italiana e estrangeira
haviam aparecido artigos que falavam de novas revelações da Irmã Lúcia, anúncios de cartas de
advertência ao Sumo Pontífice, reinterpretações apocalípticas da mensagem de Fátima. Por acréscimo
se reiterava a acusação de que o Papa ainda não havia consagrado a Rússia ao Coração Imaculado
de Maria, como lhes havia pedido a Virgem aos três pastorzinhos”60. Certamente em 1984 o Papa
somente fez uma alusão implícita à Rússia na consagração, mas sabemos também que a Irmã
Lúcia confirmou pessoalmente que esse ato de consagração correspondia aos desejos de
Nossa Senhora61. Sem entrar em juízo com relação ao porquê de não se ter feito essa alusão,
talvez se pudesse acrescentar que se se houvesse feito a consagração do modo pedido
inicialmente, o resultado não só teria sido a caída dos regimes comunistas, como também o
triunfo mais rápido do Imaculado Coração de Maria.
Tornemos às suspeitas contra a Santa Sé. A tese de um quarto segredo seguiu
difundindo-se. Em 22 de novembro de 2006 saía à luz o livro Il Quarto Segreto di Fatima (O
quarto segredo de Fátima) que foi um êxito nas livrarias da Itália. O autor, Antonio Socci,
depois de muita investigação, chegou à conclusão de que o Vaticano não havia publicado
formalmente o terceiro segredo em sua totalidade. O Sr. Socci é um famoso autor e
apresentador da televisão italiana, sem nenhuma relação com algum grupo “tradicionalista”.
Afirmava que começou o projeto firmemente convencido de que o Vaticano havia publicado o
segredo em sua totalidade em 26 de junho de 2000. Entretanto, quanto mais investigava,
mais se convencia de que o Segredo não havia sido revelado em sua integridade62.
Por sua parte, o Cardeal Bertone afirma em seu livro que na citada segunda entrevista
com a Irmã Lúcia ela lhe confirmou, remarcando bem suas palavras, que “tudo foi publicado,
não resta nenhum segredo”. Acrescentou que tampouco há novas revelações e que se as
houvesse só se teria comunicado diretamente ao Santo Padre.
Não obstante, em 12 de maio de 2007, Antonio Socci emitiu uma resposta na que
contradiz ao Cardeal Bertone. O artigo apareceu em Libero, em 12 de maio, com o título
“Socci destrói Bertone”63. De sua parte, Christopher A. Ferrara (advogado católico e escritor;
presidente da Associação de Advogados Católicos dos Estados Unidos), em uma palestra
dada em Botucatu, Brasil, em agosto de 2007, explorou e analisou as contínuas declarações
publicadas do Cardeal Bertone. Assegura que o Cardeal está ocultando parte do terceiro
segredo e que as próprias declarações do Cardeal à TV italiana reconhecem de fato que há
mais do que ele insiste ser tudo o que há.
Os que sustentam esta tese precisam que em junho de 2000 se desvelou o escrito lacrado
com a descrição da “visão”, mas faltariam por revelar as “palavras” que Nossa Senhora disse
aos pastorzinhos de Fátima64. Segundo eles, as palavras se encontrariam em uma carta da
TARCISIO BERTONE e GIUSEPPE CARLI, ―A última vidente de Fátima‖, o.c., pgs. 84-85.
Cf. ibid., pg. 8, item 3.3.
62 Cf. www.fatima.org/span/new/newsviews/sp_fourthsecret.asp.
63 Cf. www.fatima.org/span/new/newsviews/sp_soccirefutes.asp.
64 Pode-se ver uma exposição e confrontação desta postura em TARCISIO BERTONE e GIUSEPPE CARLI,
―A última vidente de Fátima‖, o.c., no capítulo “Nunca existiram dois envelopes e dois segredos”.
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Irmã ao bispo de Leiria, Mons. Da Silva, da que não se transcreve a fotocópia no folheto ―A
mensagem de Fátima‖ que foi editado nessa ocasião pela Congregação para a Doutrina da Fé65.
Segundo eles, esta carta não se guardou nos arquivos da Congregação, senão que a reteve
João XXIII, Paulo VI e João Paulo II, que a leram, além de algumas outras pessoas. O
sacerdote jesuíta irlandês Malachi Martin, que afirma ter lido dita carta, explica em uma
entrevista que a Segunda Mensagem de Garabandal, do que se falará mais tarde66, é um
resumo das palavras de Nossa Senhora nesta carta67. Também se esclarece em dita entrevista
que João Paulo II já a havia lido antes do atentado de 13 de maio de 1981. Depois pediu o
envelope lacrado.
A entrevista ao Padre Malachi é comentada por Rafael Jardón, grande conhecedor de
Garabandal. Depois de recolher o testemunho oral do Pe. Malachi, explica amplamente o
relacionado com a mensagem de Fátima68. Além de esclarecer a gênese e paradeiro da carta
escrita sobre a terceira parte do “segredo”, sustenta que para evitar ou diminuir os males
anunciados em Fátima, Amsterdam, Garabandal, Akita etc., e acelerar o triunfo do
Imaculado Coração de Maria, seria necessário proclamar o quanto antes o quinto dogma
mariano declarando a Virgem Corredentora, Advogada e Medianeira de todas as graças, tal
como Ela o pediu nas aparições de Amsterdam. Depois de referir-se aos problemas
relacionados com a publicação do terceiro “segredo” pelo Beato João Paulo II, Rafael Jardón
conclui com um voto de esperança no Papa Bento XVI, que iniciou seu pontificado afirmando
que seu programa de atuação é fazer a Vontade de Deus.

b) Interpretação mais completa do “segredo”
Segundo dizem os defensores da existência desta carta, o relato das palavras da Virgem
versa sobre acontecimentos futuros terríveis, especialmente sobre a crise interna da Igreja e
sobre enfrentamentos dentro da mesma. Existem alguns testemunhos fidedignos neste
sentido. Um é o do Padre Joaquim Alonso (+1981), que por dezesseis anos foi o arquivista e
historiador oficial em Fátima, quem havia tido muitas entrevistas com a Irmã Lúcia. Em
relação com o “segredo” afirmou que é provável que o texto faça referência à crise de fé
dentro da Igreja69.
Certamente o ponto fundamental da mensagem não se refere a acontecimentos
apocalípticos. Assim o assegura, entre outros, Mons. Alberto Cosme do Amaral, terceiro
Bispo de Fátima, quem falou do segredo em 10 de dezembro de 1984, em um discurso
pronunciado em Viena, Áustria. Assim disse: “Seu conteúdo concerne somente a nossa fé.
Identificar o [Terceiro] Segredo com anúncios catastróficos ou com um holocausto nuclear é deformar

Em ―A última vidente de Fátima‖, o.c., pgs. 13-21, onde se transcreve a fotocópia do escrito da terceira
memória (primeira e segunda parte do “segredo”) e do envelope lacrado com a terceira parte. Também se
reproduz fotocópia do começo e do final da quarta memória: “Começo, pois, meu novo trabalho e cumprirei as ordens
da V. E. Rvma. e os desejos do Sr. Dr. Galamba. Excetuando a parte do segredo que, por agora, não me é permitido
revelar, direi tudo. Advertidamente não deixarei nada. Suponho que me poderia ficar no tinteiro só uns poucos detalhes de
mínima importância‖. Depois, ao pé da página, se fotocopia o final das palavras da Irmã Lúcia: “Em Portugal se
conservará o dogma da fé etc...”.
66 Cf. 9.5 b).
67 Cf. HTTP:/www.gloria.tv/?media=161745.
68 Cf. ibid.
69 Cf. www.fatima.org/span/new/newsviews/sp_fourthsecret.asp. Em 15.3 se recolhe a citação textual.
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o sentido da mensagem. A perda da fé de um continente é pior que a aniquilação de uma nação; e é
verdade que a fé está diminuindo continuamente na Europa70.
No mesmo sentido se expressa o Cardeal Ratzinger em sua citada explicação teológica
do “segredo”: Que significa em seu conjunto (em suas três partes) o “segredo” de Fátima?, se
pergunta ao final de sua interpretação. “Quem estava à espera de impressionantes revelações
apocalípticas sobre o fim do mundo ou sobre o futuro desenrolar da história, deve ficar desiludido.
Fátima não oferece tais satisfações à nossa curiosidade, como, aliás, a fé cristã em geral que não
pretende nem pode ser alimento para a nossa curiosidade. O que permanece — dissemo-lo logo ao
início das nossas reflexões sobre o texto do « segredo » — é a exortação à oração como caminho para
a « salvação das almas », e no mesmo sentido o apelo à penitência e à conversão”.
Voltemos às especulações sobre a suposta reserva de parte do “segredo”. O Sr. Socci
constrói em seu livro um relato hipotético do que sucedeu atrás das paredes do Vaticano no
ano 2000. Socci crê que quando João Paulo II decidiu publicar o segredo, uma luta de
poderes de algum tipo estralou no Vaticano. Supõe que João Paulo II e o Cardeal Ratzinger
queriam publicar o segredo em sua integridade, mas o Cardeal Sodano, então Secretário de
Estado, se opôs a que se publicasse a carta com as palavras da Virgem71.
Seguindo em parte a hipótese de Socci, é provável que se tivesse em conta nesse
momento a opinião do Cardeal Sodano de não relacionar o texto da visão com a situação
interna da Igreja e sua revolução futura. Sua interpretação pessoal a manifestou em uma das
frases pronunciadas em 13 de maio ao final da Missa de canonização, ante João Paulo II e
todos os presentes: “A visão de Fátima refere-se sobretudo à luta dos sistemas ateus contra a Igreja
e os cristãos e descreve o sofrimento imane das testemunhas da fé do último século do segundo milénio.
É uma Via Sacra sem fim, guiada pelos Papas do século vinte”72. Nesse sentido o Cardeal
Ratzinger assumiu em sua interpretação teológica essa opinião, especialmente ao citar as
palavras pronunciadas pelo Secretário de Estado nessa Concelebração. Assim diz: “Em
primeiro lugar, devemos supor, como afirma o Cardeal Sodano: « os acontecimentos a que faz
referência a terceira parte do ―segredo‖ de Fátima parecem pertencer já ao passado »”. Mas
continuando deixa uma porta aberta ao futuro, quando precisa: “na medida em que lá são
representados, pertencem já ao passado”. Quer dizer sobre os acontecimentos futuros em relação
com a crise da Igreja? Naqueles momentos não se disse nada. Mas depois sim há falado o
Cardeal Ratzinger, uma vez convertido em Papa em 19 de abril de 2005, sobre a crise
profunda que atravessa a Esposa de Cristo, ainda que sem mencionar explicitamente a
existência da suposta carta da Irmã Lúcia com as palavras da Senhora sobre essa crise. Em
11 de maio de 2010 Bento XVI saía de Roma rumo a Fátima. De um modo novo relacionou a
mensagem da Virgem com a crise de fé e com o pecado cometido dentro da Igreja. No voo
rumo a Lisboa, ante a pergunta sobre a possibilidade de enquadrar igualmente na visão do
terceiro segredo o sofrimento da Igreja de hoje pelos pecados de abusos sexuais dos menores,
Bento XVI explicou aos jornalistas que a maior perseguição que sofre a Igreja nasce do
pecado em seu seio: “Deste modo, diria também aqui que, além da grande visão do sofrimento do

Ibid.
Ibid.
72 A mensagem de Fátima, o.c., pg. 30.
70
71

Papa, que podemos referir ao Papa João Paulo II em primeira instância, se indicam realidades do
futuro da Igreja, que se desenvolvem e se mostram paulatinamente”73.
Bento XVI afirmou que o que hoje pode descobrir-se de novo na mensagem de Fátima é
a “paixão” que vive a Igreja, e que se reflete na pessoa do Papa: “A novidade que podemos
descobrir hoje nesta mensagem reside no fato de que os ataques ao Papa e à Igreja não só vêm de fora,
senão que os sofrimentos da Igreja procedem precisamente de dentro da Igreja, do pecado que há na
Igreja”. Sobre o relativismo e a crise dentro da Igreja nos deteremos com detalhe mais
adiante, no item 14.
Para concluir recolhemos as palavras finais do então Cardeal Ratzinger em sua
interpretação teológica da terceira parte do “segredo”. “Queria, no fim, tomar uma vez mais
outra palavra-chave do « segredo » que justamente se tornou famosa: « O meu Imaculado Coração
triunfará ». Que significa isto? Significa que este Coração aberto a Deus, purificado pela
contemplação de Deus, é mais forte que as pistolas ou outras armas (...) o maligno tem poder neste
mundo, vemo-lo e experimentamo-lo continuamente (...). Mas, desde que Deus passou a ter um coração
humano e deste modo orientou a liberdade do homem para o bem, para Deus, a liberdade para o mal
deixou de ter a última palavra. O que vale desde então, está expresso nesta frase: « No mundo tereis
aflições, mas tende confiança! Eu venci o mundo » (Jo 16, 33). A mensagem de Fátima convida a
confiar nesta promessa”.
Terminamos por agora os comentários sobre a mensagem de Fátima com umas palavras
da Irmã Lúcia na entrevista de 8 de março de 1998 citada anteriormente. Os cardeais lhe
perguntaram se ela queria oferecer alguma ideia particular, alguma mensagem final para este
mundo confuso de hoje. Ao que respondeu sem duvidar: “Quem não está com o Papa não está
com Deus; e quem queira estar com Deus tem que estar com o Papa”.
Mais tarde nos deteremos sobre outros comentários de Bento XVI em sua peregrinação
a Fátima em 201074. Interessa continuar nosso estudo sobre o que a Virgem seguiu fazendo
através de outras aparições relacionadas com Fátima.
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BENTO XVI, Resposta do Papa aos jornalistas, em: www.zenit.org, de 12.V.2010.
Cf. 15.2 e 15.3.

CAPÍTULO III
APARIÇÕES MARIANAS EM AMSTERDAM75

As mensagens da Virgem de Amsterdam têm um lugar próprio na história das aparições
marianas, precisamente porque em nossa época Maria vem com um novo título de Senhora de
todos os Povos, e pede também que se declare o quinto dogma mariano, reconhecendo a Nossa
Senhora como Corredentora, Medianeira e Advogada.
Estas aparições têm despertado a atenção nos últimos anos. Foi criado um movimento
na cidade de Amsterdam em torno à Senhora de todos os Povos e a cada 31 de maio
numerosas pessoas provenientes de todos os continentes se reúnem para celebrar o Dia
Internacional de Oração em Honra da Santíssima Virgem sob essa invocação.

5.

OS FATOS

5.1 As aparições
Em 25 de março de 1945, a Santíssima Virgem apareceu a uma mulher simples, Ida
Peerdeman (†1996), que vivia em Amsterdam com suas irmãs. Essa foi a primeira de 56
aparições que ocorreram entre os anos 1945 e 1959. Ida o descreve assim:
“Era 25 de março de 1945, festa da Anunciação. Minhas irmãs e eu
estávamos sentadas, conversando em nossa sala, ao redor de uma estufa. A
guerra ainda continuava, e era o ano daquele terrível ‗inverno de fome‘. O
padre Free (seu diretor espiritual) andava pela cidade e passou brevemente
a nos saudar (...). Estávamos em plena conversação, quando de repente – até
o dia de hoje não entendo nem como nem por quê – me senti com desejos de ir
ao quarto contíguo. Olhei nessa direção e vi que se acercava uma luz. Disse
a mim: de onde vem essa luz? E que curiosa é! Me pus em pé e senti a
necessidade imperiosa de ir até lá. Ali na esquina do quarto vi que a luz se
aproximava. A parede desapareceu ante meus olhos (...) se abriu um oceano
de luz e um espaço vazio. E saindo dele, vi de repente uma figura que vinha
até mim, uma figura real, com forma de mulher (...). Pensei: deve ser a
Santíssima Virgem; não pode ser outra coisa. Então, de golpe, a figura
começou a falar-me. Me disse: ―Repete o que eu digo”. Assim pois, comecei
– falava mui lentamente – a repetir palavra por palavra o que ela dizia (...)
o padre Free disse a uma de minhas irmãs: ‗Escreve o que diz‘ (...)‖.
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Fonte: A Senhora de todos os Povos, em: www.de-vrouwe.net.

Em todas as aparições que seguiram, as mensagens foram recebidas do mesmo modo
pela vidente e logo transcritas por um dos presentes.
5.2 A vidente

a) Perfil humano e sobrenatural
Ida Peerdeman nasceu em 13 de agosto de 1905. Faleceu a 17 de junho de 1996. Dias
antes, em 31 de maio, o bispo da diocese junto com seu auxiliar haviam aprovado a devoção
pública de Nossa Senhora de todos os Povos.
Ida era uma mulher solteira de 40 anos que vivia com suas irmãs quando teve a primeira
visão da Virgem. Em 13 de outubro de 1968 ingressou na «Militia Christi», um movimento
que teve origem como uma ordem cavalheiresca para a proteção dos conventos dominicanos.
Como todos os discípulos de Cristo, Ida soube o que é tomar sua Cruz, o martírio
espiritual e físico suportando em silêncio, sem nenhuma queixa. Se suas visões lhe faziam
experimentar previamente as alegrias do Céu, ao tornar à vida de cada dia se via em
contraste com desprezos e calúnias, dúvidas e desconfianças. Ridicularizada e desacreditada
pelos meios informativos, aprendeu o que significa perder a própria reputação por ser fiel à
verdade e à Senhora.
Convencida da verdade do que havia visto, soube assumir o peso da responsabilidade de
ser portadora, enquanto pequeno instrumento, de uma das mais importantes mensagens do
século XX. Todos os que conheciam de perto a Ida Peerdeman, sabiam de sua heroica
obediência às autoridades da Igreja. Praticamente ninguém, porém, podia imaginar quanto
lhe custava calar e seguir esperando, dia após outro.
Os que ouviam Ida falar da Mãe de todos os Povos tinham que reconhecer que, por si só,
uma mulher tão simples não teria podido fazê-lo desta forma.

b) Falecimento
“Adeus! Nos tornamos a ver no Céu!”, foram as palavras finais da última mensagem da
Senhora. Até o dia de tão ditoso encontro, Ida Peerdeman cumpriu fielmente o que a
Santíssima Virgem havia lhe pedido.
Ida sabia que havia de morrer em 1996, pois a primeiro de janeiro desse ano ouviu de
novo a voz da Virgem, que lhe anunciou: “Este é seu último ano. Logo te levarei a meu Filho.
Cumpriste tua missão. Segue escutando minha voz!”. Pouco tempo depois, Ida disse a uma
confidente: “Já não viverei muito. Estou demasiado enferma. Já nada me detém!”.
Na quarta 12 de junho de 1996, Ida recebeu com profunda devoção a unção dos enfermos
das mãos do Padre Amandus Korse OFM. O sacerdote ficou comovido da disponibilidade de
Ida em aceitar a Vontade de Deus, qualquer que fosse: estava disposta a morrer ou seguir
sofrendo.
Dois dias mais tarde, o médico da família insistiu em levá-la ao hospital por causa de seu
extremo estado de debilidade. Esperando a chegada da ambulância, Ida pediu a Jannie, a

senhora que cuidava dela, que a ajudasse a baixar a escada, mas caíram as duas. Peter, o
jardineiro, a levou então ao refeitório. Ao chegar ao hospital foi conectada ao tubo de
oxigênio, pois se estavam produzindo dolorosas crises de asfixia. Somente poucos amigos
puderam visitá-la. Nas primeiras horas de 17 de junho de 1996, às quatro e quinze da manhã,
entregou sua alma a Deus. Dez dias antes, havia dado permissão para que as mensagens que
ela havia recebido da Santíssima Virgem fossem publicadas.

c) Alocução do Bispo na Missa de exéquias
Mons. Henrik J. Bomers (+12.IX.1998), bispo da diocese, em ocasião da celebração
eucarística no funeral de Ida Peerdeman, disse, entre outras coisas:
―Queridos irmãos, queridas irmãs:
Segundo a liturgia, este é o momento de falar da defunta que dentro em pouco
acompanharemos ao cemitério. Aqui estamos reunidos pelo amor, pela admiração e
a estima a Ida Peerdeman (...). Hei buscado na Sagrada Escritura textos que se
aplicassem de um melhor modo – ou particularmente – a Ida Peerdeman. Tomei
então do livro do profeta Isaías a primeira leitura, que começa com estas palavras:
‗Naquele dia, o Senhor dos exércitos preparará sobre este monte um banquete de
manjares suculentos para todos os povos...‘. Para todos os povos. Sabemos todos que
‗o Senhor está aqui para todos os povos‘, um tema frequente na Sagrada Escritura.
Este tema sempre teve muita importância na profissão de fé e nas experiências de
Ida Peerdeman.
(...) Todos nós a temos conhecido também como mulher de um caráter alegre,
desperta, atenta, e exuberante. Do que estou convencido, sem a menor dúvida, é que
ela era absolutamente sincera e há dito a verdade do que experimentou. Toda sua
vida estava dedicada ao culto de Maria com o nome de ―Senhora de todos os
Povos‖. Considero que na atualidade esta veneração seja mui oportuna, enquanto
vivemos em um tempo em que os povos da terra se conhecem e estabelecem relações.
(...) Ida era consciente que o dia de sua morte era próximo. Agora está unida a sua
família e a seus parentes que sempre muito amou e que sempre a quiseram. É feliz
com Deus, com a Virgem e com todos aqueles – e são numerosíssimos – que aqui na
terra foram seus amigos. Agora desde o além, acima, intercede por nós (...)‖.

5.3 Aprovação da autoridade eclesiástica
Teve lugar em dois momentos: aprovação do culto público em 1996 e reconhecimento do
caráter sobrenatural das aparições em 2002.

a) Aprovação de 1996
Em 31 de maio de 1996, dia assinalado por Nossa Senhora para que se celebre no futuro
a festa de Maria Corredentora, os bispos de Haarlem-Amsterdam, Mons. Henrik Bomers e
Mons. Jozef M. Punt, autorizaram oficialmente o culto da Virgem com o título de Senhora de
todos os Povos.

Ida, que nesse momento contava 90 anos, estava presente. A Santíssima Virgem lhe
havia prometido que estaria presente quando se desse essa aprovação. Como o ancião Simeão,
a vidente – que por decênios o havia esperado em oração – exclamou cheia de alegria: “Por
fim, foi aprovado! Pude viver até este dia, como me havia sido anunciado. Que agora o Senhor me
chame a Ele!”.
Na homilia que pronunciou Mons. Bomers, no mês seguinte, durante o funeral de Ida, se
referiu a esta aprovação com as seguintes palavras: “Bem sei que sempre desejou ardentemente que
a Igreja autorizasse o culto de Maria como Senhora de todos os Povos. Posso dizê-los que este
também foi desde sempre meu desejo. Antes de fazer uma declaração, entretanto, o bispo tem que ter em
conta todas as circunstâncias. E quando digo ‗circunstâncias‘, considero que sou o único entre todos
nós que as conhece verdadeiramente todas. Graças a Deus, em 31 de maio deste ano, festa da visitação
de Maria, o bispo Mons. Punt e eu conferimos nossa aprovação ao culto público de Maria sob a
invocação de Nossa Senhora de todos os Povos”. Também aclarou que “a Igreja tem que ser muito
prudente ante experiências humanas semelhantes às que teve Ida. O qual não significa que a Igreja
não dê crédito a essas pessoas. Mas para poder afirmar que tais experiências são perfeitamente
conformes à doutrina oficial, fundada na Sagrada Escritura, faz falta em primeiro lugar que sejam
cuidadosamente examinadas pela mesma Igreja. Chegará esse momento? Permaneçamos
espiritualmente abertos nesse sentido e oremos, como autênticos cristãos, até que chegue o momento
justo”.

b) Aprovação de 200276
Em 31 de maio de 2002, chegou o momento esperado para a aprovação do caráter
sobrenatural das aparições. O novo Bispo de Haarlem-Amsterdam, Mons. Jozef Marianus
Punt, confirmou a autenticidade das aparições da Senhora de todos os Povos: “Observando
assim todos estes conselhos, testemunhos e acontecimentos, e sob profunda oração e reflexão teológica,
tenho chegado à conclusão de que as aparições de Amsterdam são de origem sobrenatural (...).
Francamente estou convencido que a devoção à Senhora de todos os Povos pode ajudar-nos a
encontrar o bom caminho em meio à dramática situação de nosso tempo; o bom caminho rumo a uma
nova e especial vinda do Espírito Santo, que é o único que pode sanar as grandes feridas de nosso
tempo”.

6.

AS MENSAGENS
As mensagens podem se dividir em três partes:
1) Nas primeiras vinte e cinco mensagens (1945-1950), a Senhora mostra, sobretudo
um impressionante panorama do mundo e da Igreja na segunda metade do século
XX.
2) Em 1o de novembro de 1950 o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de
Maria. As mensagens tomam então um novo giro. Gradualmente se revela a
plenitude da mensagem que Ela nos traz, como Senhora de todos os Povos, e se
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O decreto completo pode ser lido no Anexo III.

desenrola o grande plano com o que deseja salvar ao mundo. Neles nos dá sua oração
e sua imagem, e a Senhora fala amplamente do último dogma mariano, o de Maria
Corredentora, Medianeira e Advogada.
3) A partir de maio de 1954 a Senhora aparece a cada ano em 31 de maio. Finalmente,
em 31 de maio de 1959, numa grandiosa visão, a Senhora se despede com um adeus
celestial, como se menciona em 6.3 c).

6.1 As primeiras 25 mensagens (1945-1950)
As primeiras 25 mensagens, dadas nos anos de 1945-1950, nem sempre são fáceis de
entender. No princípio o significado de algumas palavras e imagens não era muito claro. Em
uma época em que ninguém suspeitava das fortes tormentas que se haveriam de desatar
sobre a Igreja e o mundo, a Senhora avisa da ameaça que lhe espera à humanidade. Isto
resulta ainda mais curioso agora, muitos anos depois, quando tantas daquelas imagens se nos
tornaram familiares e muitas das predições já se cumpriram. Por exemplo, a constituição do
estado de Israel (Mensagem nº. 2), a guerra fria (Mensagem nº. 23), guerra econômica,
boicote, crise monetária (Mensagem nº. 14), a chegada à Lua (Mensagem nº. 7), a guerra nos
Bálcãs, a caída do comunismo (Mensagem nº. 5), a guerra bacteriológica (Mensagem nº. 17).
Com razão a Senhora disse: Sairá à luz com o transcurso dos anos (Mensagem nº. 19) e os
sinais estão contidos em minhas palavras (Mensagem nº. 49).
Lentamente parece que se vai retirando o véu da revelação. Isso se nota ainda mais
claramente em muitas das advertências que a Senhora faz à Igreja. Em um tempo em que
ainda nada parecia indicar uma crise na Igreja, a Senhora adverte repetidas vezes que se vive
a fé de forma superficial e exorta a mudanças fundamentais (Mensagem nº. 4, 5 e 7). Ela
mostra a Igreja, sobre a qual se vão adensando tormentas.
Não obstante ser de otimismo o tempo da reconstrução das nações que se inicia após as
destruições da Segunda Guerra mundial, a Senhora nos mostra pelo contrário um mundo
arrastado em direção ao abismo e em perigo de autodestruir-se. Desastres e guerras são o
resultado de uma ferida da humanidade que, presa por uma confusão espiritual, já não
reconhece a seu Criador. Continuamente a Senhora indica a Cruz; no caminho de Jesus
Cristo, o caminho do amor, da verdade e da justiça. Não haverá paz até que a Cruz não seja
verdadeiramente plantada no meio do mundo e todos se voltem para ela, como ao centro da
criação. A Senhora promete ajudar ao mundo e anuncia um novo espírito, uma pomba branca
que derramará seus raios sobre o mundo. Eu ponho o pé sobre o mundo. Eu os ajudarei e os
conduzirei rumo à meta, mas vocês têm que escutar (Mensagem nº. 5).
6.2 Mensagens de 1950-1954
Somente na mensagem dada após a proclamação do dogma da Assunção de Maria, em 1
de novembro de 1950, Ela se dá pela primeira vez o título de “a Senhora de todos os Povos”.
No ano seguinte, a Senhora dita a oração e dá as indicações de sua imagem. Então é quando
começa a falar também do último dogma mariano, o de Maria Corredentora, Medianeira e
Advogada.

Em muitas mensagens se dirige à Igreja e aos cristãos. Continuamente os exorta ao
grande mandamento do Amor. Tão somente o Amor pode salvar a este mundo tão
confundido. Ela diz: O primeiro e mais importante mandamento para os homens é o amor. O
que tem amor adorará a seu Senhor e Mestre em sua Criação; isso significa que verá a
grandeza de sua Criação, incluindo o sacrifício. O que tem amor fará aos demais tudo o que
gostaria que o fizessem a ele. O amor é o primeiro e mais importante mandamento que Cristo
deixou (Mensagem nº. 35).
A Senhora exorta a todos os cristãos a ser amplos e tolerantes e repetidas vezes convida
à unidade77.
6.3 As mensagens de 1954-1959

a) Festa de 31 de maio
Nestas últimas mensagens, todas às quais foram dadas em 31 de maio, vemos à Senhora
em toda sua glória. Ela fala aos povos da terra de maneira penetrante e mostra à humanidade
o caminho que deve seguir. Esta série de mensagens conclui com uma visão da Senhora
glorificada e do Senhor em sua glória divina.
A Senhora indica amiúde a Igreja como “a Comunidade” na que Ela quer reunir todos os
povos, a todos os homens, não importa quem sejam ou o que sejam. Amsterdam representa
nesse aspecto um lugar importante. A Senhora deseja que ali se edifique sua igreja e que os
povos se reúnam todos os anos em torno a seu trono, no dia de sua grande festa, em 31 de
maio. Ela mostra o lugar em que deverá ser construída e dá indicações detalhadas acerca do
aspecto da igreja (Mensagem nº. 52).

b) A Eucaristia
O caminho que a humanidade deve seguir conduz ao grande mistério da Eucaristia, o
milagre cotidiano. Nas últimas mensagens, a Senhora assinala com crescente insistência a
real presença do Senhor sob o aspecto de pão e vinho (Mensagem nº. 53).
Em 20 de março de 1953, a Santíssima Virgem disse a Ida: “Escolhi Amsterdam como
lugar de Nossa Senhora de todos os Povos. Também é lugar do Santíssimo Sacramento”.
Quando a Virgem diz que Amsterdam é o lugar do Santíssimo Sacramento, está se referindo
ao milagre eucarístico que ocorreu nesta cidade em 1345, exatamente seis séculos antes
destas aparições. Naquela ocasião um homem que estava agonizando pode receber os últimos
sacramentos, mas um forte ataque de tosse fez com que lançasse a Sagrada Hóstia fora de sua
boca. A esposa limpou o que o marido havia expulsado e o lançou ao fogo. Ao dia seguinte
encontrou a Hóstia flutuando por cima das chamas sem haver sofrido deterioro ou dano
algum. A boa mulher a tirou do fogo e a colocou em um cofre, envolta em um paninho limpo.
Depois o sacerdote a levou ao sacrário da igreja. Ao dia seguinte a Hóstia apareceu
novamente no cofre e novamente foi levada ao sacrário. Como tornou a suceder o mesmo e a
Cabe aqui ressaltar que não se refere à equivocada interpretação que se dá a estes termos o pensamento
modernista liberal, cuja consequência é a apatia e omissão frente à defesa da Fé e o reconhecimento de Cristo,
ainda, um falso ecumenismo em que se nivela o bem e o mal, a verdadeira e as falsas religiões, como se verá logo
abaixo. (NdT)
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Hóstia apareceu de novo no cofre, o sacerdote entendeu que este milagre não devia ficar em
segredo. Organizou-se uma procissão e a Hóstia foi levada solenemente à paróquia
acompanhada dos fieis e o clero. Uma vez aprovado o milagre se construiu uma capela no
lugar onde havia ocorrido o milagre para manter exposta em uma custódia a Sagrada Hóstia
e assim pudesse ser adorada. A capela foi chamada Lugar Santo e a cada ano, no mês de
março, se realizava a procissão eucarística da capela à paróquia.
Na última visão celestial de 31 de maio de 1959 não podia faltar uma referência à
Eucaristia. Ida assinala que apareceu uma Hóstia imensa. Em seguida apareceu um grande
cálice diante da Hóstia. Mais adiante contemplou uma figura majestosa suspendida nos ares.
“Então ouvi dizer: ‗O que Me coma e Me beba terá a Vida Eterna e receberá o Verdadeiro Espírito‘.”

c) Despedida
Em 31 de maio de 1959 escreve Ida: “Era domingo, às três da tarde. Estávamos todos juntos
na sala. De repente vi de nossa janela que algo sucedia no céu. (...) Nesse momento vi à Senhora de pé
e em toda sua glória. É impossível descrever uma visão tão maravilhosa, tão celestial, tão gloriosa.
Nunca até então a havia visto assim”. No marco desta visão há um convite à penitência, com
certa semelhança à visão da terceira parte do “segredo” de Fátima quando o anjo pronunciava
a palavra penitência apontando à terra. Continua o relato de Ida: “Logo vi algo muito estranho.
Vi que desse mundo obscuro e negro emergiam cabeças de seres humanos. Vi que saiam pouco a pouco
da terra essas cabeças. Logo seus corpos, e finalmente os vi de corpo inteiro de pé sobre o hemisfério.
Enquanto olhava pensei: como é possível que existam tantas raças e gentes diferentes? Enquanto
contemplava assombrada a todas essas pessoas, vi que a Senhora estendia as mãos e as abençoava a
todas, e já não se via tão triste. Ouvi-lhe dizer: „Oferece-lhe atos de reparação‟.” Logo apareceu a
Hóstia e o cálice que nos referimos no item anterior. Explica Ida que “o cálice se inclinou até a
mim e vi que dele saiam caudais de sangue. O sangue se derramou correndo sobre a superfície do globo
terrestre. Era uma cena mui trágica, eu me senti muito mal, o sangue caia e caia”. Também isto
recorda, em chave eucarística, a cena de Fátima na que os anjos regavam com o sangue dos
mártires as almas que se acercavam a Deus. Depois de ter contemplado isto durante um bom
tempo, a Senhora voltou com toda sua glória, como no princípio. Aclara Ida que: “a Senhora se
via contente. Olhou-me com doçura de longe e ouvi que me dizia: Adeus! E mui pausadamente
acrescentou: Até que nos vejamos no Céu. Isto me pôs tão triste que não pude repetir as últimas
palavras. Comecei a chorar, porque senti que essa foi sua despedida, para sempre. Lentamente vi
desaparecer a Senhora e depois a luz”.

7.

PREDIÇÕES QUE SE CUMPREM

A Senhora de todos os Povos dá em Amsterdam tão fascinantes provas de autenticidade,
como mui poucas vezes se podem encontrar na história das aparições marianas.
Adicionalmente, ela elege um meio incomum: a Virgem Maria prova o caráter sobrenatural
das mensagens sempre com novas e numerosas predições, que se foram cumprindo no
transcurso dos anos. Ela mesma disse: Os sinais estão contidos em minhas palavras

(31.05.1955 e 31.05.1957). Isto quer dizer que as provas estão contidas nas palavras de
Maria. Sairá à luz com o transcurso dos anos (3.12.1949).
As mensagens de Amsterdam estão dirigidas a todas as nações e, portanto têm um
significado universal. Por esta razão, as provas de autenticidade também concernem a todos
os povos do mundo. Elas vão dirigidas aos diferentes âmbitos da vida e atingem a todos: ao
Papa e aos bispos, aos cientistas e aos políticos, aos profissionais e à gente simples, aos
crentes e ainda aos incrédulos. Além disso, é importante ter em consideração que a vidente
não podia imaginar profecias tão espetaculares, nem ter a menor influência para que se
levassem a cabo.

7.1 Falecimento de Pio XII
Possivelmente a maior prova da autenticidade das mensagens de Amsterdam tenha sido
a predição do dia em que o Papa Pio XII foi chamado à eternidade. Só Deus, como “Senhor
da vida e da morte” pode conhecer esse dia. Acaso tais provas de autenticidade – inclusive
envolvendo a vida do Santo Padre – não confirmam com suficiente claridade a importância
das mensagens para a Igreja e o mundo?
Na noite de 18 de fevereiro de 1958 (Quarta-feira de Cinzas), Ida recebe aquela
mensagem que, mais que nenhuma outra, será a prova da autenticidade para Amsterdam.
Deixemos que a mesma Ida seja quem descreva o que experimentou esta noite: “À noite tornei
a despertar de sobressalto porque, exatamente as três em ponto, escutei que alguém me chamava. Vi a
luz outra vez e escutei a voz da Senhora dizendo: Aqui estou novamente. A paz do Senhor Jesus
Cristo seja contigo. Vou te comunicar algo que não poderás dizer a ninguém, nem sequer a
(...) teu diretor espiritual. Quando se tenha realizado, poderás dizer-lhes que a Senhora te
havia dito hoje. O anúncio é: Escuta. Este Santo Padre, o Papa Pio XII, será levado com os
Nossos a princípios de outubro deste ano. A Senhora de todos os Povos, a Corredentora,
Medianeira e Advogada, o levará ao gozo eterno. Eu me assustei ouvindo este comunicado e nem
sequer me atrevia a crê-lo. A Senhora disse: Não te assustes, filha. Seu sucessor proclamará o
dogma. Dei-lhe graças à Senhora e Ela disse somente: „AMÉM‟.” (19 de fevereiro de 1958).
O primeiro que faz a vidente na manhã da Quarta-feira de Cinzas é chamar seu diretor
espiritual para dizer-lhe que a Senhora lhe havia dado uma mensagem, mas que não podia
dizê-la a ninguém. O Padre Frehe, no entanto, tem uma boa ideia e lhe diz que escreva tudo:
“Não! Tens que prometer-me que escreverás tudo imediatamente e me trarás diretamente a mim ainda
hoje. De outro modo, será inservível. Pense nisso. Não me importa se selas a carta; o único importante
é que a receba hoje mesmo e de preferência, logo que seja possível”. Ida obedece. Escreve à máquina
as palavras da Senhora, fica com uma cópia em casa e esse mesmo dia leva o original selado a
seu diretor espiritual. Ele toma o envelope e o põe no baú de seu escritório, esquecendo-se
logo dele.
Agora transcorrem meses difíceis para a vidente, meses de espera em silêncio e confiança
na realização das profecias de Maria. Pio XII faleceu em outubro de 1958, tal como o
profetizou a Virgem. Lembrando-se desse momento doloroso, Ida escreve uma carta ao seu

bispo, Mons. Huibers, em 24 de novembro do corrente ano: “Sentei-me ali, então, ainda com a
ideia de que a Senhora me havia dito que tinha de dizer isto e aquilo ao Santo Padre. Foi pior
durante os dias em que o Santo Padre estava agonizando. Meus conhecidos me chamavam e amiúde
diziam, tratando de consolar-me: ‗Mas o Santo Padre não vai morrer. Não é de todo possível‘, etc.
Uma vez mais, Sua Excelência, esse foi o momento mais difícil... Na manhã de 9 de outubro, quando
estávamos sentados frente à radio, escutei que o Santo Padre havia falecido. Em seguida disse:
‗Graças a Deus‘. Já sei, por suposto, que isso não foi amável de minha parte, mas ele me perdoará, já
que sabe que se o dizia à Senhora por não abandonar-nos e por não desacreditar seus assuntos...”.
Ida se apressa a ir ao encontro de seu diretor espiritual e lhe pede o envelope selado.
Devido a que o Padre Frehe já não se lembra dele, ela inclusive tem que ensinar-lhe onde o
tinha posto. Então Ida lhe dá a cópia da mensagem que, à solicitação sua, havia escrito na
Quarta-feira de Cinzas. Grande é a surpresa do Padre Frehe que imediatamente envia o
original selado a Roma. Lá será para os responsáveis uma prova fiel da autenticidade das
mensagens.
7.2 O Concílio Vaticano II
Em 11 de fevereiro de 1951, na mesma mensagem em que a Senhora revela sua oração,
Ida vê ao Papa no Vaticano e ao redor dele há muitos cardeais reunidos, assim como bispos
de todas as nações usando mitras brancas. Ida não sabe que está tendo uma visão profética do
Concílio Vaticano Segundo. Anos depois, entre 1952 e 1965 ocorreu dito Concílio que Ida
viu pela televisão reconhecendo esta imagem da visão. Assim a conta: “Vejo o Vaticano e entro
com a Senhora na basílica de São Pedro. Caminhamos pelo corredor do meio e nos detemos mais ou
menos no meio da Basílica. Em ambos os lados vejo sentados cardeais e bispos com mitras brancas. A
Senhora diz: Atenta, estes são os bispos de todos os países. Então vejo o Papa sentado, com uma
tiara. Está sentado ao final do corredor do centro. Em torno dele vejo um par de eclesiásticos de pé.
Em uma mão tem um cetro e a outra mão a tem com dois dedos levantados, na posição acostumada. O
papa tem um livro grande e grosso diante dele. A Senhora diz: Escuta bem, filha. Já houve
mudanças e outras estão em preparação (se refere às do Concílio). Entretanto, quero trazer a
mensagem do Filho. A doutrina é boa; não obstante, as leis podem e devem ser modificadas.
Quero dizer-te isso precisamente hoje, porque o mundo se encontra em uma grande
revolução. Ninguém sabe em que direção há que ir. Por isso, o Filho quer que eu dê esta
mensagem”.
Neste momento a visão do Concílio é interrompida, e a vidente é guiada ante a cruz para
compartilhar um sofrimento doloroso: “E agora me encontro de repente diante de uma grande
Cruz. A vejo e sinto dores espantosas. Dão-me câimbras dos pés à cabeça. É como se todos os músculos
dos braços se contraíssem obrigando-me a fechar os punhos. Sinto como se se me desgarrassem a
cabeça e como uma sensação de febre e que a cabeça se fosse rebentar. Por isso me ponho a chorar. Já
não posso suportá-lo mais e lhe peço à Senhora se tudo isso podia passar. Então ela sorri. A dor dura
um pouco mais e logo tudo se acaba. Então a Senhora me diz: Que todos voltem à Cruz; só então
haverá paz e tranquilidade. Enquanto estou ainda com a Senhora de pé ante a Cruz, ela diz:
Repete o que digo. (...) E de repente vejo que a Senhora se torna ainda mais formosa do que já era”.
Em seguida a Virgem lhe ensina a oração de que se falará em 8.3.

Continua a visão: “Então a Senhora junta as mãos”, e Ida torna a ver o Santo Padre com os
cardeais e bispos. “Logo a Senhora diz, como se se dirigindo ao papa: Tu podes salvar ao mundo.
Já o tenho dito outras vezes: Esta é a oportunidade para Roma. Aproveita este momento.
Nenhuma Igreja no mundo é estável como a tua. Mas adapta-te ao teu tempo e insiste em pôr
em dia aos religiosos, sacerdotes, seminaristas etc., etc. Insiste, leva-o a cabo até nos mínimos
detalhes. A doutrina permanece, mas as leis podem ser mudadas. Faz que os filhos deste
mundo gozem mais do Memorial de meu Filho” (11 de fevereiro de 1951).
Assim se referia a estas visões passados os anos: “Muito depois vi toda esta cena na
televisão. Pareceu-me fascinante. Chamei aos demais emocionada: ‗Ali têm a cena que havia visto.
Assim que isto era o que significava!‘. Que lástima que não a descrevi nas mensagens. Mas nesse
momento se a contei imediatamente ao padre Frehe e a minhas irmãs e irmão. E todos eles sabem que
a vi desta maneira”.
7.3 Encontro ecumênico no Vaticano
A vidente de Amsterdam descreve, com 16 anos de antecedência, aquele memorável
encontro que teria lugar em 23 de março de 1966 na capela Sistina, entre o máximo
dignitário da igreja Anglicana, o Arcebispo de Canterbury, Dr. Ramsey, e o Papa Paulo VI:
“Agora vejo ao Papa a nossa esquerda, com dois dedos levantados. Ao outro lado, frente a ele, está o
bispo de Canterbury. Então chega outro eclesiástico, que se lhe põe ao lado. Este último tem uma
peruca branca com frisos rígidos” (15.08.1950).
Esta é a visão que teve Ida e a escreveu, e, ao vê-la anos mais tarde pela televisão,
reconhece de novo não somente ao Papa Paulo VI e ao bispo de Canterbury, senão que estão
na mesma posição como os havia visto em sua visão.
7.4 A caída do muro de Berlim
Já em 1950 Ida vê a unificação da Alemanha. “Depois a Senhora indica uma grossa linha na
Alemanha e diz: Europa está dividida em dois”. A vidente tem que fazer um movimento com a
mão e dizer: “Agarro esta linha e a retiro” (10.12.1950). Quarenta anos mais tarde, em 1989,
todos temos sido testemunhas da caída do muro de Berlim, e tão somente três semanas antes
deste sucesso memorável, o Presidente Honecker da Alemanha Oriental havia afirmado: “O
muro permanecerá outros 100 anos”.
7.5 A revolução comunista chinesa
Em 7 de outubro de 1945, Ida teve uma curta, mas mui clara visão sobre o “Reino do
Centro”: “Na China vejo uma bandeira vermelha.” Quatro anos mais tarde se faz realidade esta
visão. Após dois anos de guerra civil entre os comunistas e a armada do General Chian Kaichek, o vencedor e chefe do partido comunista Mao Tse-tung proclamou, em 1o de outubro
de 1949, a República Popular da China.
7.6 A chegada à lua

Em 1946, quando Ida experimenta a chegada à lua e tem uma sensação de não
gravidade, ela não podia imaginar-se que 23 anos mais tarde, e cheia de entusiasmo, veria
pela televisão a chegada do primeiro homem à lua em 20.VII.1969.
Em 1967, ela narra a respeito: “Novamente mais tarde, foi como se a Senhora e eu estivéssemos
paradas sobre o globo terrestre. Não o posso expressar de outra maneira. Logo Ela me assinala algo, e
vejo claramente a lua diante de mim. Algo chega até lá voando; o vejo chegar à lua. Por esta razão
disse: ‗Por ali chega algo voando à lua‘. Não sei como explicá-lo de outra maneira. Assim é como eu
estava de pé sobre o globo terrestre, mas em realidade eu não estava ali, é como se nesse momento
flutuasse no espaço. Tudo é estranho ao meu redor. Estas coisas somente as posso explicar com muita
dificuldade. Foi uma espécie de fenômeno natural. Mas, o que realmente vi foi uma classe de espaço
aéreo. Tinha de ser algo pelo estilo”.
Mais adiante escreve: “Verdade que foi muito impressionante a chegada à lua? Foi exatamente
dessa maneira, tal como a Senhora me permitiu ver em 7 de fevereiro de 1946. É uma lastima que
naquele momento eu não sabia nem o que era nem o que significava. Esta é a razão pela qual só
informei com as palavras que a Senhora me deixava dizer: ‗Lá chega algo voando, o vejo chegar à
lua.‘ Vi nesse momento que algo vinha com rapidez, um objeto branco e quadrado que se baixava à
lua. A visão era impressionante”.

8.

SENHORA DE TODOS OS POVOS

Em 31 de maio de 2002, o bispo da diocese chegou à conclusão de que as mensagens
dadas por Nossa Senhora em Amsterdam são de origem sobrenatural. A Santíssima Virgem
se manifesta sob uma nova invocação: “A Senhora de todos os Povos” ou “A Mãe de todos os
Povos”. Nesse tempo Ela deseja ser conhecida e amada por todos com esse nome. De forma
profética nos deu, sobretudo, uma impressionante visão da situação da Igreja e do mundo
durante a segunda metade do século XX. Em suas mensagens, Maria revela pouco a pouco o
plano com que Deus quer salvar ao mundo por meio da Mãe, para o qual Ela dá aos homens e
aos povos uma imagem e uma oração.

8.1 O quadro original da Senhora de todos os Povos
O quadro da Senhora de todos os Povos, pintado em 1951 pelo pintor alemão Heinrich
Repke, ficou exposto até fins de 1953 em uma capela privada na Alemanha. Seguidamente foi
levado a Holanda e exposto provisoriamente na casa paroquial da igreja dominicana de Santo
Tomás, na rua Rijnstraat de Amsterdam. No final de 1954 o pároco obteve a permissão do
então bispo da diocese de Haarlem, Mons. Huibers, de colocá-lo na capela da Virgem, na
mesma igreja. Foi transladado com solene cerimônia em 19 de dezembro de 1954.
Depois de 25 anos de peregrinação por diversos lugares, o quadro encontrou sua
penúltima colocação: em 16 de junho de 1970 foi feita uma capela no sótão da casa da
vidente, onde ficou exposto até a inauguração da capela atual, que teve lugar em 15 de agosto

de 1976. Seu posto definitivo, anunciado pela Senhora mesma em sua 52a mensagem, será em
uma capela própria na casa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a futura igreja da Senhora de todos
os Povos na Praça Europa, de Amsterdam.
8.2 A imagem e seu significado
A imagem de Nossa Senhora de todos os Povos está de pé sobre o globo da terra,
envolta na luz de Deus, diante da Cruz de seu Filho, a Quem está inseparavelmente unida.
Das mãos de Maria brotam três raios: Graça, Redenção e Paz, que Ela pode dar a todo aquele
que a invoque como advogada. O rebanho de ovelhas representa aos povos do mundo inteiro,
os quais não descansarão até que levantem o olhar para a Cruz, o centro do mundo.
Nas mensagens de Amsterdam a mesma Virgem descreve detalhadamente sua imagem.
Maria se mostra de três maneiras como a Corredentora:
a) Ela está irradiada da luz divina, diante da Cruz de seu Filho, a Quem está
inseparavelmente unida.
b) Ela leva um pano à cintura e explica: escuta bem o que isto significa: é como o lenço
que cubro a cintura do Filho na Cruz, pois estou como a Senhora ante a Cruz do
Filho (15.04.1951).
c) Suas mãos apresentam chagas luminosas. Com esta imagem Maria descreve o
sofrimento físico e espiritual que suporta junto a seu Divino Filho pela redenção da
humanidade.
A Senhora pede de novo a Ida que se fixe em suas mãos, se mostrando assim como a
Medianeira de todas as graças: observa agora minhas mãos e diz-me o que vês. Então Ida vê no
meio das mãos como se tivesse uma ferida e daí, de cada mão, saem três raios que iluminam
as ovelhas. A Senhora sorri e diz: estes são três raios, os raios de Graça, Redenção e Paz
(31.05.1951). A Graça que vem do Pai, a Redenção do Filho e a Paz do Espírito Santo.
Diz a Virgem: “Tenho posto meus pés firmes sobre a Terra, porque neste período o Pai e
o Filho querem trazer-me a este mundo como a Corredentora, Medianeira e Advogada
(31.05.1951). Este tempo é o nosso tempo” (02.07.1951).
Como em uma imagem bíblica Maria faz ver à vidente, em volta de todo o globo, o
rebanho que representa a todos os povos e raças da terra, acrescentando em seguida: “Não
encontrarão descanso até que se humilhem e olhem pacificamente a Cruz, o centro deste
mundo” (31.05.1951). De novo Maria pede que olhemos a Cruz, o centro do mundo. Pede
ainda que difundamos esta imagem em todos os continentes porque mostra o significado e
representa o novo dogma (08.12.1952). Por isso Ela sublinha várias vezes que esta imagem
precederá a um dogma, um novo dogma (15.04.1951).
Sem dúvida, Maria não é o centro – Ela está ante a Cruz do Filho – e, no entanto é
Vontade divina que por sua vocação de Corredentora, Medianeira e Advogada Ela se encontre
no centro, sobretudo no centro de nosso coração, para levar-nos a Ele. É algo que sublinha
de forma explícita, dizendo de si mesma: “Não eu, senão a Cruz (16.12.1949). Esta imagem
fala claro e desde agora será levada pelo mundo, porque o mundo novamente necessita a
Cruz” (15.04.1951).

Quem vê pela primeira vez a imagem da Senhora de todos os Povos talvez estranhe de
ver Maria sem Jesus ante a Cruz redentora. Alguém pode perguntar-se: “Será que não esconde
a Cruz?”. Parece que sim, com esta imagem insólita, nossa Mãe, de pé ante a Cruz, queira
animar e convidar-nos a refletir profundamente sobre sua vocação e seu lugar no plano de
salvação. Naturalmente, Maria poderia pôr-se ao lado e indicar-nos o Salvador na Cruz.
Entretanto, o quadro de Amsterdam não busca representar a missão e o sofrimento do
Redentor, mas, como dizem as mensagens, fala da Corredentora (cf. 29.04.1951). Sim, esta
imagem pretende expressar a vocação da Mãe Corredentora, sem, contudo ofuscar
minimamente o Redentor. A Mãe de Deus no centro, ante a Cruz, nos ajuda a compreender
que a Mãe e o Filho estão indissoluvelmente unidos em sua missão. Onde está o Filho está
sempre a Mãe. Ele mesmo a chamou ao seu lado, ao centro, em seu papel de Corredentora,
para que compreendêssemos com gozo como nessa colocação de Mãe seja Ela Medianeira das
graças da Redenção, para todos os povos, que brotam dos sofrimentos padecidos, intervindo
em nossa defesa e intercedendo por nós como advogada.
8.3 A oração pela paz
A oração da Senhora de todos os Povos constitui, junto à imagem, o ponto central das
mensagens de Amsterdam. A Senhora nos convida a que rezemos esta breve, mas potente
oração, ao menos uma vez ao dia, para proteger-nos da corrupção, de iminentes calamidades
e da guerra. “Vocês, povos deste tempo, saibam que estão sob a proteção da Senhora de todos
os Povos. Invoquem-na como sua Advogada, peçam-lhe que afaste toda calamidade. Peçamlhe que elimine do mundo a corrupção. Da corrupção vem as calamidades e as guerras.
Peçam por meio de minha oração que tudo isto será eliminado do mundo. Vocês não sabem o
grande e importante que é esta oração diante de Deus” (31.05.1955). Sobretudo, peçamos
uma nova efusão do Espírito Santo, o único que pode dar a verdadeira Paz. “Esta oração foi
dada para a conversão do mundo” (31.12.1951). “Por meio desta oração a Senhora salvará o
mundo” (10.05.1953). Ela pede a todo o que recebe esta oração que a reze ao menos uma vez
ao dia. Então, Nossa Senhora promete: “Asseguro-te que o mundo mudará” (29.04.1951).

a) A Virgem revela a oração
Desde sua primeira mensagem de 25 de março de 1945, a Mãe de Deus fala de sua
Oração como se se conhecesse e diz: “A oração tem que ser divulgada”. Porém, somente seis
anos depois, durante uma viajem a Alemanha, “no dia de Lourdes”, 11 de fevereiro de 1951, a
vidente ouve da boca da Santíssima Virgem esta oração, que lhe causa forte impressão. Isto
ocorreu no momento em que Ida Peerdeman teve a visão profética do Concílio Ecumênico
Vaticano Segundo.
Nessa mensagem a Virgem pede: “Que todos tornem à Cruz, só então haverá paz e
tranquilidade” (11.02.1951). Ida escreve em suas anotações: “Estando em pé com a Senhora ante
a Cruz Ela diz: repete o que te digo. Isto me pareceu estranho; pensei: mas se já repito tudo o que
Ela diz! E de repente vejo que a Senhora se torna ainda mais bela do que já era. A luz que sempre a
rodeava se torna mais clara e brilhante, tanto que quase já não posso olhar para si. As mãos, que as
tinha sempre para baixo, agora as levanta, juntando-as. Seu rosto se volve tão celestial, tão sublime,
que não há palavras para descrevê-lo. Sua figura torna-se ainda mais translúcida e bela, que fico
estupefata contemplando-a. Então diz: reza ante a Cruz: Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai... A

Senhora diz esta oração de uma forma tão bonita e impressionante, que ninguém no mundo a poderia
dizer como Ela. Destaca a palavra agora, ao dizer manda agora teu Espírito, e a palavra todos,
quando diz faz que o Espírito Santo habite no coração de todos os povos. Também a palavra
Amém a pronuncia de maneira bela e solene. Estou ainda ante a Cruz, rezei e repeti a oração, essas
palavras que a Senhora disse. É como se tivessem ficado gravadas em minha mente. Agora as vejo
escritas com letras mui grandes:

Senhor Jesus Cristo
Filho do Pai
manda agora teu Espírito Santo sobre a Terra.
Faz com que o Espírito Santo habite
no coração de todos os povos,
para que sejam preservados da corrupção
das calamidades e da guerra.
Que a Senhora de todos os Povos,
que um dia era Maria
seja nossa Advogada.
Amém.

Só então me dei conta de que se tratava de uma oração. Chama-me a atenção que uma vez
terminada a mensagem, já não tive que tornar a ler nunca mais a oração. Ficou-me gravada na
mente, a conhecia e a tenho rezado sempre. Tornava a ouvir continuamente a voz da Senhora.
Naturalmente, eu não posso pronunciá-la com o mesmo tom. Nenhum ser humano pode rezar como
Ela, tão perfeito e de forma tão expressiva. A Senhora continua: “Filha, esta oração é tão breve e
simples que cada um pode dizê-la em sua própria língua, ante sua própria cruz. E os que não
tenham uma cruz podem rezá-la a sós. Esta é a mensagem que hoje precisamente quero dar,
porque agora venho dizer que quero salvar as almas” (11.02.1951).
Quase todos os que pela primeira vez escutam ou rezam a oração ficam surpreendidos
pela frase “que um dia era Maria”, igual que a princípio a mesma vidente e seu diretor
espiritual. Observam: “Mas, se Tu és sempre Maria, hoje como então, a mesma Maria e nenhuma
outra!”. Daí que podemos seguir chamando-a sempre “Maria”, como repetimos
continuamente quando rezamos o Rosário. Mas com a nova invocação, a Senhora de todos os
Povos quer expressar como também sua própria vocação teve uma maravilhosa ascensão.
Trata-se sempre da mesma pessoa, de Maria. Contudo, agora, em Amsterdam, tendo chegado
ao cume de sua vocação Corredentora, Ela que um dia era Maria, pede ser conhecida como
Mãe e Senhora de todos os Povos.

Em efeito, durante sua vida, também Maria chegou a ser algo que antes não era.
Pronunciando seu Fiat – Ela, a desconhecida e simples Maria de Nazaré – chegou a ser a
Mãe do Filho de Deus. Com seu sofrimento, juntamente com o Redentor, a Mãe de Jesus se
fez a Mãe e Senhora de todos os Povos e como tal deseja ser hoje conhecida e amada por
todos os homens.

b) Mudança de uma frase da oração
Desde 1951 em que a Virgem deu a conhecer a oração, tem recebido muitos Imprimatur.
Logo que o bispo local consultou a Congregação para a Doutrina da Fé (2006) com respeito à
oração, a Congregação aprovou o texto com a diretriz de mudar a cláusula original “que um
dia era Maria” pela de “a Santíssima Virgem Maria”, devido a possíveis mal-entendidos. De
acordo com esta indicação se deve substituir essa cláusula original pela indicada pela
Congregação.
Convém assinalar, no entanto, que o sentido original dessa frase é correto, ainda que
deva ser explicado para evitar esses possíveis mal-entendidos. Assim o fez a Virgem em 2 de
julho de 1951 de forma breve, clara e simples: Que um dia era Maria significa que muitos têm
conhecido a Maria como Maria, mas agora, neste novo período que chega, quero ser a
Senhora de todos os Povos. Isto o entendem todos.
Agora, nesta nova época que começa, Deus quer que todos estes povos não conheçam
Maria só por seu nome, sem ter uma particular relação com Ela, mas que a acolham e
aprendam a amá-la como sua própria mãe, dizendo-lhe “minha mãe”, “nossa mãe”, como
anunciou em sua primeira mensagem em Amsterdam. Me chamarão „a Senhora‟, „a Mãe‟
(25.03.1945). A partir do momento em que não me limito a chamá-la “Maria”, mas também
“Mãe”, há algo decisivo que muda em minha relação pessoal com Ela!
8.4 O título de Mãe e Senhora de todos os Povos
Com esse título Ela salvará o mundo (20.03.1953). Em suas aparições de Amsterdam, a
Santíssima Virgem pede que se a invoque com o novo título de Senhora de todos os Povos. Já
em sua primeira aparição Maria disse: me chamarão „a Senhora‟, „a Mãe‟ (25.03.1945), mas
este ainda não era o nome completo. Só depois de que o Papa Pio XII proclamou o dogma da
Assunção de Maria ao Céu, em 1o de novembro de 1950, na mensagem sucessiva Ela se deu a
conhecer com seu novo título: “Filha, estou de pé sobre este globo, porque quero se chamada
a Senhora de todos os Povos” (16.11.1950).
Quem lê atentamente as mensagens se dá conta de que, praticamente a nova invocação
resume a vocação de Maria como Corredentora, Medianeira de todas as graças e Advogada.
Como prova, a Santíssima Virgem põe amiúde seu novo nome de Senhora de todos os Povos
diretamente em relação com Corredentora, Medianeira e Advogada. A Senhora está de pé no
centro do mundo, ante a Cruz. Ela vem neste tempo sob esse nome, como Corredentora,
Medianeira e Advogada (31.12.1951). “Tenho posto meus pés firmemente sobre o globo
terrestre, porque neste período o Pai e o Filho querem trazer-me neste mundo, como a
Corredentora, Medianeira e Advogada” (31.05.1951). E adiante, na mesma mensagem: “O Pai
e o Filho querem enviar neste tempo a Maria, a Senhora de todos os Povos, como
Corredentora, Medianeira e Advogada”.

a) Um título bíblico
Já nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, Maria é indicada
como a Mulher que, unida ao Filho, há de esmagar a cabeça da serpente. Satanás, que havia
conduzido Adão e Eva à soberba e à desobediência, escutou de Deus estas palavras: “Eu porei
inimizade entre ti e a Mulher, entre a tua descendência e à sua” (Gên 3, 15).
Nas bodas de Caná, Jesus se dirige a sua Mãe e pela primeira vez a chama “Mulher”,
recordando-lhe assim sua vocação de ser “a Mulher”, a Senhora de todos os Povos, e Ela,
como Medianeira e Advogada obtém esse milagre.
Sobre o Calvário, o Redentor moribundo se dirige com suas últimas forças a sua Mãe
para dizer-lhe – como testamento pessoal – poucas palavras decisivas: “Mulher, eis aí teu
Filho”. E com essas palavras divinas, Maria Corredentora se converte na Senhora de todos os
Povos. O confirma a mensagem de 06 de abril de 1952. Ela se converteu em „a Senhora‟,
Corredentora e Advogada. No sacrifício da Cruz o Filho proclamou este título ao mundo
inteiro.
No Apocalipse encontramos o título de “Mulher” pela quarta e última vez. Aqui, na
culminação da história da salvação, aparece novamente a Mulher vestida de Sol. Ela sofre por
causa do nascimento da nova humanidade (cf. Apo 12). Aparece então um enorme dragão
vermelho, que persegue a Mulher que deu à luz a um Filho varão.
A Mulher prometida no Gênesis; a Mulher das Bodas de Caná; a Mulher do Calvário e a
Mulher do Apocalipse é a Senhora de todos os Povos, porque Ela unida ao Redentor, sofreu por,
transmitiu a vida da Graça e intercede por todos os povos.

b) Mãe de todos
Nas mensagens de Amsterdam, Maria fala a muitas diferentes nações, para que seus
filhos, religiosos ou não, educados ou não, finalmente a conheçam e a amem como sua própria
Mãe: Verdadeira Mãe. Ela declara a seus filhos, crentes ou não, de toda raça ou povo,
instruídos ou ignorantes: “Não importa quem sejam ou o que sejam, eu posso ser para vocês a
Mãe, a Senhora de todos os Povos” (31.05.1954). E a todos promete: “Tenho dito que eu
darei consolo. Povos, sua Mãe conhece a vida, sua Mãe conhece a tristeza, sua Mãe conhece a
cruz. Tudo o que padecem nesta vida é um caminho no qual sua Mãe, a Senhora de todos os
Povos, os há precedido. Ela os há precedido nesse caminho” (31.05.1955).
“A Senhora de todos os Povos chegará a todas as partes do mundo e tornará a essas
nações que a rejeitaram. Estará de pé sobre o globo da terra, ante a Cruz; rodeada pelo
rebanho de Cristo. Assim quero vir e assim virei. Eu escutarei a todos os que me peçam nesta
forma, como a Senhora de todos os Povos, segundo seja a vontade do Filho” (20.09.1951).
8.5 O dogma. Maria Corredentora, Medianeira e Advogada
Além da difusão do novo título mariano de “Senhora ou Mãe de todos os Povos” e da
nova oração, compreende também a construção de uma igreja internacional em Amsterdam e
a proclamação dogmática do papel de Maria no plano redentor de Deus como Corredentora,
Medianeira e Advogada.

A Senhora de todos os Povos promete que este dogma trará a verdadeira paz ao mundo.
Por isso, na mensagem 41, baseando-se na Sagrada Escritura, a Santíssima Virgem explica
por que se passa do nome “Maria” ao título de “Senhora de todos os Povos”. Essa referência ao
Evangelho quer ser uma ajuda, sobretudo aos teólogos. Recordemos assim mesmo que há
línguas em que se usa uma mesma palavra para designar “mulher” e “senhora”, como por
exemplo, o holandês ou o alemão. “Diz o seguinte aos teólogos: a Senhora chegou até o
Sacrifício da Cruz. O Filho disse a sua Mãe: „Mulher, eis aí teu Filho‟. De modo que a
mudança teve lugar no Sacrifício da Cruz. O Senhor e Criador elegeu entre todas as
mulheres a Miriam, ou Maria, para ser a Mãe de seu divino Filho. A partir do Sacrifício da
Cruz Ela se converteu na „Senhora‟, Corredentora, Medianeira e Advogada. Isto foi
anunciado pelo Filho no momento de seu regresso ao Pai. Por isso eu trago essas novas
palavras neste tempo, e digo: Eu sou a Senhora de todos os Povos, que um dia era Maria. Diz
isto a vossos teólogos. Estas palavras têm para os teólogos este significado” (06.04.1952).
É importante entender bem o sentido de Maria Corredentora. O termo “Corredentora”
jamais pretende diminuir a unidade e a universalidade da obra de mediação de Cristo, mas se
refere a ela e também mostra a força desta mediação. Este termo tem uma longa tradição na
Igreja. Pode-se encontrar nos escritos dos Padres da Igreja, dos santos e de papas. Edith
Stein, Maximiliano Kolbe, Padre Pio, Madre Teresa e a Irmã Lúcia de Fátima o defenderam
fortemente nos tempos atuais. João Paulo II tem utilizado várias vezes o termo.
O papel de Maria, diz João Paulo II, tem a mesma origem na Trindade “que quis realizar e
levar ao cumprimento os grandes mistérios da história da salvação através da responsável e fiel
cooperação da humilde serva de Nazaré”78. Dessa maneira Maria se torna a imagem da Igreja.
No interior de sua cooperação, uma especial dimensão da redenção se torna visível, aquela
que tem uma direta união conosco, isto é, nossa participação na redenção, nossa resposta.
Concebida sem pecado, foi criada na plenitude e liberdade originais, assim como Deus o
queria para o gênero humano. Por isso pode responder em livre submissão ao amor e à obra
da redenção de Deus em nome de toda a humanidade. Como “Sócia do Redentor”, estava
predestinada a seguir a mesma via de Cristo, perseverando até a cruz. As dores de Maria se
fundiram com as Suas, seu sacrifício com o de Cristo. Inseparáveis outrora, inseparáveis
agora.
Os primeiros quatro dogmas marianos se centram na vida de Maria e em sua Assunção
ao Céu. O quinto dogma quer formular presentemente seu papel universal no plano redentor
de Deus. “Pois uma vez recebida nos céus”, diz o C.V. II,” não deixou seu ofício salvador, senão que
continua alcançando-nos por sua múltipla intercessão os dons da eterna salvação”79. Proclamando
este dogma de modo solene, a Igreja glorificará a Deus mesmo reconhecendo seu plano de
salvação. Além disso, com esta proclamação Maria poderá revelar plenamente a preeminência
de seus títulos e de sua maternidade universal; e conceder “graça, redenção e paz” à
humanidade e ao mundo. É a via rumo a uma nova “Caná”, que dará a Maria a possibilidade
de tocar o Coração do Filho e realizar uma efusão única do Espírito Santo em nossos
dramáticos tempos.
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JOÃO PAULO II, em uma saudação dirigida à Conferência Internacional de Mariologia, Roma, 13.X.2002.
CONC. VAT. II, Lumen Gentium no 62.

CAPÍTULO IV
APARIÇÕES MARIANAS EM SAN SEBASTIÁN DE GARABANDAL
(ESPANHA)

San Sebastián de Garabandal é um povo da Comunidade autônoma da Cantábria
(Espanha), situado aos pés do monte Peña Sagra, a uns 600 metros de altitude, nas cadeias
dos Picos da Europa. De Santander, capital da Comunidade, dista 90 km. No início das
aparições tinha uma população de 300 habitantes. As ruelas do povoado eram de cantos
arredondados (p. 108) com pedras pontiagudas, e resultava difícil às pessoas não
acostumadas caminhar. Acedia-se ao lugar desde Cosío (povoado mais próximo até onde
chegava a estrada provincial), por um caminho muito empinado de uns seis quilômetros, não
apto para automóveis. Anos mais tarde foi asfaltado o caminho de acesso. Até finais de 1965
não havia sacerdote residente na vila. D. Valentin Marichalar era naqueles anos pároco de
Cosío e encarregado também de Garabandal.
Trataremos neste capítulo dos relatos das aparições tendo presente as fontes e as
publicações que temos consultado80. Também se relatam os fatos e testemunhos pelos que se
pode concluir que as aparições são autênticas e que o anunciado em Garabandal se cumprirá.
Fontes: www.virgendegarabandal.com/RJM e www.virgendegarabandal.com (onde se encontram referências
à difusão das mensagens de Garabandal na Argentina). Também ali se encontram o Diário de Conchita, com
comentários esclarecedores e documentos. Existem duas edições, uma delas com fotos. Faremos referência
indistintamente ao Diário. Uma exposição detalhada, documentada e bem ambientada dos fatos e aparições pode
ser vista em EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, O.F.M. Se fue con prisas a la montaña. Los hechos de
Garabandal. O autor é objetivo, salvo talvez em algumas apreciações parciais, e dispõe de um grande arquivo
testemunhal. Realizou um ingente trabalho de ordenar o material disponível (testemunhos, cartas, artigos
jornalísticos etc) e conseguiu reconstruir os fatos e o ambiente em torno a Garabandal durante os anos 1961-65
com grande riqueza de matizes e, por que não dizê-lo, também com uma emotiva beleza sobrenatural e poética,
em algumas de suas descrições. As citações que se façam do livro as tomaremos das fontes mencionadas,
assinalando o capítulo correspondente. No referido livro se listam diversos relatos oculares dos acontecimentos,
entre outros, as notas cronológicas de D. Valentín Marichalar, pároco do vilarejo; as cartas de Maximina
González, tia e confidente de Conchita, a maior das videntes; a descrição de D. Juan Álvarez Seco, brigada da
guarda civil encarregado da ordem do lugar, e de Pepe Díez, mestre de obras do povoado; o estudo dos fatos e
dos fenômenos místicos, desde o ponto de vista teológico, do Padre Ramón María Andreu, sacerdote jesuíta, e
de D. Luis López Retenaga da diocese de San Sebastián; o estudo desde o ponto de vista médico dos doutores
Celestino Ortiz, de Santander, e Ricardo Puncernau, neuro-psiquiatra de Barcelona; a descrição dos sucessos de
D. José Ramón García de la Riva, e de D. María Herrero de Gallardo, de Santander, que escreveu um informe
em francês para enviar a Roma. Também se deve mencionar o livro dirigido pelo Padre Laffineur, sacerdote
belga, intitulado “L‘Etoile dans la Montagne” editado com o Imprimatur do Bispado de Bruges (Bélgica), com data
de 19.X.1966, e o de D. María Josefa Villa de Gallego (testemunha ocular desde o princípio de muitos
fenômenos místicos), intitulado Los pinos de Garabandal iluminarán el mundo. Também há de mencionar JOSÉ
RAMÓN GARCÍA DE LA RIVA. Memorias de un cura de Aldea. Garabandal 1961-2011. Ed. Arca de la Alianza.
Madrid, 2011, 510 pgs. O autor, sacerdote da diocese de Astúrias que passou em Garabandal os verões de 1961
a 1968, foi testemunha ocular de uns 200 êxtases. Escreveu em 1969 umas anotações mimeografadas de sua
experiência que foram então publicadas em livro, com o mesmo título que o atual, em edições francesa, inglesa e
alemã. A edição espanhola está ampliada e recolhe os fatos comprovados pelo mesmo durante os anos 1961-65,
com sucessos posteriores de importância que chegam até o ano 2011.
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Vale, entretanto, precisar que, ainda que no relato se refiram os acontecimentos
sobrenaturais e as revelações como certos, logicamente corresponde à autoridade eclesiástica
determinar oficialmente o caráter sobrenatural da mesma.
Pela atualidade e importância dos fatos e mensagens de Garabandal, os exporemos com
maior determinação que as outras aparições aqui tratadas.

9.

OS FATOS

Trata-se de relatar brevemente os acontecimentos mais relevantes e as repercussões que
tiveram na vida das quatro meninas às que se apareceu a Virgem, e de outras pessoas que
tiveram relação com Garabandal.

9.1 Um verão de 1961 muito especial
O verão de 1961 se apresentava a Garabandal como um a mais de muitos transcorridos.
Ninguém imaginava que nesse ano ocorreriam alguns feitos que alterariam fortemente a vida
deste povoado montanhoso, que leva muito tempo sem grandes mudanças e parado no
tempo.

a) Vimos um anjo
No lugar viviam quatro meninas entre 11 e 12 anos de idade, chamadas Concepción
(Conchita) González, María Dolores (Loli ou Mari Loli) Mazón, Jacinta González e Mari
Cruz González. Apesar de ter o mesmo sobrenome, as meninas não tinham parentesco
próximo.
Tudo começou em 18 de junho de 1961. Quem relata de primeira mão o que ocorreu
nesse e nos dias posteriores é Conchita, quem estava na casa do senhor Emilio del Valle
quando o bispo de Leão lhe disse que escrevesse em um diário os acontecimentos desde esse
dia. Assim o fez e este diário é o que se tornou público. É incompleto, já que o iniciou em
1962, terminando na segunda metade de 1963. Além desse, escreveu outro privado em um
tempo de boas recordações, que começa assim: ―Vou relatar nesse livro minhas aparições e minha
vida corrente. O maior acontecimento de minha vida foi no dia 18 de junho de 1961, em San
Sebastián. Era domingo pela tarde e nos encontrávamos todas as meninas brincando na praça‖.
Neste dia teve lugar a primeira aparição de São Miguel, no lugar chamado a Calleja.
Enquanto comiam umas maçãs que haviam tomado da horta do professor da vila, escutaram
um grande ruído, como de trovão. Às 20:30 Conchita viu diante dela uma figura de extrema
beleza, cheia de luz, ao qual não causava dano aos seus olhos. Conchita ficou extasiada, e as
outras meninas, ao vê-la assim, pensaram que passava algo. Quando se dispuseram a chamar
à mãe, as três entraram também em êxtase. Em seguida houve um curto silêncio entre as
quatro...; e de repente, o anjo desapareceu. Após breves instantes tornaram à realidade. Ao

descer ao povo, normais e muito assustadas, correram rumo à igreja, passando de caminho
pelo salão de baile que havia no povoado. Então, uma menina, Pili González, lhes disse:
- Que brancas e assustadas estais! De onde vindes?
Elas, mui envergonhadas de confessar a verdade, lhe disseram que vinham de roubar
maçãs. E ela disse:
- Por isso vindes assim?
- É que vimos ao anjo!
E ela: - De verdade?
- Sim, sim...
E seguiram seu caminho, enquanto essa menina permanecia contando a outras. Uma vez
na porta da igreja, não entraram, mas foram para trás chorar pelo remorso de haver roubado.
Outras meninas, que andavam brincando, as encontraram, e ao vê-las chorar, perguntaram:
- Por que chorais?
- É que vimos ao anjo.
Elas se puseram a correr a comunicar à senhora professora. As quatro meninas,
terminando de chorar, tornaram à porta da igreja e entraram. Naquele mesmo instante chega
a professora, assustada, dizendo:
- Minhas filhas: é verdade que haveis visto ao anjo?
- Sim, senhora.
- Não será acaso imaginação vossa?
- Não, senhora, não! Vimos bem ao anjo!
Então a professora nos disse: Pois vamos rezar uma estação a Jesus Sacramentado em
ação de graças. Conchita continua seu relato: “Quando terminamos de rezar a estação fomos para
nossas casas. Já passava das nove da noite81, e minha mamãe me havia dito que fosse para casa de dia
e eu este dia cheguei já de noite”. Conchita, assustada pela visão do anjo e por chegar tarde em
casa, não se atrevendo entrar na cozinha ficou junto a uma parede, tristonha. Sua mãe,
Aniceta, não acreditou quando lhe falou da visão. E Conchita escreve: “Eu lhe respondi
novamente: pois é verdade, eu vi ao anjo”.
No dia seguinte voltaram iludidas à Calleja com o desejo de vê-lo novamente, mas não
apareceu. Nos dias sucessivos apareceu várias vezes ao final da tarde no mesmo lugar,
sorridente, mas sem falar-lhes, com o fim de prepará-las para a primeira vinda da Virgem
Maria, que ocorreria na tarde do domingo dia 02 de julho de 1961. A notícia se difundiu no
Em algumas regiões europeias, dependendo da estação, a noite chega por completo somente após as 22h.
(NdT)
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povoado e houve então muitos comentários tanto nas casas das meninas quanto no restante
do vilarejo. O pároco, D. Valentín Marichalar82, interrogou a cada uma em separado com o
fim de preparar um informe para o bispo da diocese. Convenceu-se da sinceridade das
meninas, mas sem emitir nenhum juízo sobre a verdade do que diziam.
Em 21 de junho foi o primeiro dia em que várias pessoas viram-nas entrar em êxtase
quando lhes apareceu São Miguel. Ficaram muito comovidas pela expressão das videntes. Ao
tornar a si, as quatro viram que ao seu entorno umas pessoas choravam, outras apertavam as
mãos contra o peito, e outra, Clementina González, já se dirigia ao povoado para chamar a
todos. No dia 1 de julho o Arcanjo, rompendo o silêncio de dias atrás, lhes disse: “Venho
anunciá-los a visita da Virgem, sob a invocação da Virgem do Carmo, que se os aparecerá amanhã,
domingo”. As meninas desfrutaram da conversa com Ele durante um êxtase de duas horas.
Conchita comentou que “esse dia nos falou de muitas coisas”.

b) Aparição da Virgem. Los Pinos83
Como a notícia se havia divulgado pelos arredores, nesse primeiro domingo de julho
muita gente acudiu ao povoado, desejosa de ver o que ali se diziam que ia passar. Entre essa
gente, vários sacerdotes e médicos. A aparição se produziu à tarde84. Assim o narra Conchita
em seu Diário (p. 29): “Fomos para a Calleja, rezar o terço; e antes de chegar, nos apareceu a
Virgem com um anjo de cada lado. Um era São Miguel; o outro, não o sabemos. Vinha vestido igual a
São Miguel; pareciam gêmeos”. Anos depois Jacinta comentou que elas não souberam que o
anjo de suas aparições era o Arcanjo São Miguel até que lhes disse a Virgem neste 2 de julho.
Também disse que o outro anjo era São Gabriel. Permaneceram longo tempo em êxtase em
íntima e simples conversação com Ela. Conchita o explica assim: “Esse dia falamos muito com a
Virgem, e Ela conosco: lhe dizíamos TUDO... e Ela se ria porque lhe dizíamos tantas coisas... Era
como uma mãe, a que há muito não vê sua filha, e que esta lhe conta tudo. E tanto mais nós, que não a
havíamos visto nunca, e que era nossa Mãe do Céu!”. Esta forma de proceder seria a das
sucessivas aparições.
Nesta primeira aparição houve grande comoção nas testemunhas presentes. Muitos
creram. Na segunda (3) e terça-feira (4) de junho também apareceu a Virgem, esta última foi
de muita importância, porque a celestial Senhora lhes revelou uma mensagem “para que vós,
em 18 de outubro digais ao público”, explicou. “E nos disse‖, acrescenta Conchita em seu Diário.
Adiante o comentaremos.
Com frequência, depois de cair em êxtase, se dirigiam por uma ladeira muito íngreme ao
lugar chamado los Pinos, um pequeno pinheiral em uma serra sobre a aldeia. Los Pinos se
converteram em um dos lugares emblemáticos de Garabandal, permanente e visível, do
Milagre anunciado pela Virgem. São nove pinheiros, sem nenhuma outra árvore ao seu
redor, e é o primeiro que se vê de San Sebastián – junto com a capela de São Miguel Arcanjo
Foi nomeado pároco em 1942 das duas paróquias de Cosío e Garabandal, vinte anos antes das aparições.
Casou os pais de Mari Loli, batizou as quatro meninas e lhes deu a Primeira Comunhão. Também ensinava o
Catecismo duas vezes por semana.
83 Os Pinheiros; adotaremos, entretanto, para esta tradução a nomenclatura original, tal como faremos para
alguns outros nomes. (NdT)
84 Cf. EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. III, onde descreve com detalhe o ocorrido.
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– quando se começa a subir desde Cosío. É precisamente neste local onde se construirá uma
capela em honra de São Miguel, distinta da capelinha atual.

c) Descrição da Virgem85
Conchita contou em outubro de 1966 alguns detalhes à Madre María Nieves García,
diretora em Burgos do colégio aonde se trasladou nesse ano: “Falávamos com Ela de tudo, até
de nossas vacas... Se ria muito. Também brincávamos. Que felizes éramos então! Não sofríamos nada,
ainda que alguém se metesse conosco... Parecia como de 17 anos”86. Em seu Diário descreve como
era Maria: “A Virgem vem com o vestido branco; o manto, azul; uma coroa de estrelinhas douradas;
não se lhes vê os pés; as mãos (braços), estiradas, e o escapulário na direita; o escapulário é marrom, o
cabelo, longo e castanho escuro, ondulado e chega até a cintura; o rosto, alargado; o nariz, também
alargado, fino; a boca, mui bonita, com lábios um pouquinho gordos; a cor do rosto, trigueiro, mais
claro que o do anjo, diferente; a voz, mui bonita... uma voz mui rara, não sei explicá-la: não há
nenhuma mulher que se pareça à Virgem, nem na voz, nem em nada!; algumas vezes traz ao Menino
nos braços, mui chiquitito, como um nenê recém nascido, uma carinha redonda (de cor, como a
Virgem), uma boquinha pequena, e cabelinho um pouco longo...; o vestido, como uma túnica azul”.
Depois se fizeram esboços seguindo a descrição das videntes que, logicamente, não podem
refletir plenamente a formosura da Santíssima Virgem. Dona Isabel de Daganzo, pintora
santanderina, seguindo as indicações de Conchita e sob sua direção, fez um esboço de Nossa
Senhora do Carmo de Garabandal, do que saiu a imagem que se venera na capela de São
Miguel em Garabandal e se produziu em estampas coloridas para o uso dos fieis.
Quando Dona Isabel lhe apresentou o esboço Conchita fez algumas observações: “Tua
Virgem está bem; só tens que fazer-lhe o vestido mais airoso‖. Não havia nuvens: só LUZ... Às vezes
sorria tanto, que se lhe viam os dentes. Tinha o cabelo algo mais ondulado. As flores do vestido eram
como bordadas em branco... O escapulário, todo de uma peça, e algo maior‖.

d) Vida ordinária com Maria. O céu na terra
Durante o período que corresponde a julho de 1961 até dezembro de 1962 as quatro
meninas viveram com a Virgem Maria uma vida familiar e carinhosa ao longo de duas mil
aparições. As visões depois de julho se foram multiplicando ao ponto de ocorrer várias em
um dia. Quanto aos momentos houve muita variedade: a primeira hora da manhã, pouco
depois de comer etc. Durante muito tempo, as tiveram de sete às nove da tarde87; depois se
estenderam pela noite, terminando em algumas ocasiões às cinco da madrugada. Maria lhes
avisava antes de aparecer. Diz Conchita em seu Diário: “(...) era como uma voz interior, mas que
não a ouvíamos com os ouvidos, nem ouvíamos chamar com nossos nomes: é como uma alegria. São
três chamadas: a primeira é uma alegria menor, a segunda já é algo maior, mas à terceira já nos
colocamos mui nervosas e com muita alegria. Então já vem e nós íamos à segunda chamada, porque se
fôssemos à primeira tínhamos que esperar ali até mui tarde; porque da primeira à segunda tarda
muito”88. Dela aprenderam ensinamentos e vivências que lhes mostravam como conviver

Cf. ibid.
Cf. EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. Apêndice, dia 29 de outubro.
87 Ver nota 81. (NdT)
88 Diário de Conchita, do dia 3.VII.1961. Extraído de www.virgendegarabandal.com.
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familiarmente com Deus na vida diária. Depois, a partir de 1963, as aparições deram passo às
locuções.
Ao explicar a intenção da Virgem desde o momento daquela primeira aparição em
diante, assinala García de Pesquera que “foi como se a Virgem, com sua nova Visitação naquele
domingo de julho de 1961, estabelecesse sua morada, ou erguesse misteriosamente sua tenda entre nós.
Quando da outra Visitação, a do Evangelho, Maria, para acompanhar e ajudar Isabel, permaneceu
em sua casa ―como uns três meses‖ (Lc 1, 56): com esta mesma finalidade de acompanhamento e ajuda,
agora em Garabandal, Ela permaneceu conosco mais de três anos... Nossa necessidade é bastante
maior que a de sua prima Isabel!”89.
É significativo que enquanto o Concílio Vaticano II recordaria ao mundo que a vida
ordinária é caminho direto para a própria santificação, a Virgem se adiantava a estes
ensinamentos e dava classes práticas em Garabandal. A mensagem mais clara que a Mãe do
Céu quer transmitir-lhes é que aprendam a viver com naturalidade o trato com Deus como
Ela o viveu em sua vida oculta de Nazaré e que, adiante, João Paulo II chamaria unidade de
vida na exortação apostólica sobre os fieis leigos, ou seja, fazer tudo por amor a Deus.
A Mãe Celestial lhes ensinou como essa unidade de vida leva a entrelaçar na vida
ordinária, do modo mais natural, o maior que ocorre a cada dia (a Santa Missa, a presença de
Cristo na Eucaristia, o trato com Deus na oração, a invocação aos anjos e aos santos) com o
menor e simples como o oferecimento de suas tarefas e dos pequenos sacrifícios que supõe o
cumprimento dos deveres do próprio estado, ou das contrariedades causadas no trato com os
demais. Conta Conchita em uma entrevista concedida a Mons. Garmendia, bispo auxiliar de
Nova Iorque, que “um dia levava um cilício na cintura para fazer sacrifícios e em uma de suas
aparições eu disse à Virgem, lhe fiz sinais de que me doía aqui, então me disse não é isso que te peço,
mas que ofereças o de cada momento; e nesse instante me disse para obedecer minha mãe e de fazer as
coisas por amor a Deus e de fazer pequenos sacrifícios”90. Ela esclareceu assim que não lhes pede
sacrifícios exagerados ou jejuns prolongados, nem é isso o que mais lhe agrada, mas a
fidelidade ao que Deus pede na vida ordinária. Acrescenta Conchita: “Creio que cada um é
distinto, mas Ela nos disse isso. Algumas vezes se necessita fazer grandes sacrifícios, outras vezes eu o
necessito para conseguir o perdão de Deus ou para conseguir alguma graça especial, mas a Virgem nos
disse para oferecer as coisas de cada momento”91. Outras vezes as movia a obedecer a seus pais no
que lhes encarregavam, e a estar unidas ao Papa e aos bispos. Explica Conchita: “Eu creio que
a obediência é o caminho mais seguro para a perfeição. Eu pessoalmente quero obedecer ao Santo
Padre, cegamente porque eu sei que se o obedeço estou segura no caminho de Deus. Isso o pedirá a

EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. IV.
Cf. www.virgendegarabandal.com/RJM/mita16.htm, onde se recolhe a entrevista concedida em 27 de agosto
de 1981 a Mons. Garmendia. Nessa ampla entrevista se abordam todos os temas relacionados com os sucessos e
mensagens de Garabandal. Mons. Francisco Garmendia Ayestarán nasceu no País Vasco (ES), no dia 6 de
novembro de 1924, foi ordenado sacerdote em 1947. Depois de servir como missionário na Argentina e Bolívia
foi nomeado Bispo auxiliar de Nova Iorque onde trabalhou até o ano 2001. Foi pároco de Santo Tomás de
Aquino (Nova Iorque) durante 25 anos. Seus fieis afirmaram dele: “foi um cavalheiro, da mesma linhagem de Santo
Inácio de Loyola, incapaz de trair a alguém, possuidor de uma palavra sempre sincera e de um espírito de serviço notável
que praticou desde sua juventude até a Vida Eterna”. Faleceu em Nova Iorque em 16 de novembro de 2005, depois
de uma longa enfermidade.
91 Ibid.
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todos, que obedeçam ao Santo Padre, que obedeçam à Igreja, que obedeçam ao seu bispo. É o caminho
mais seguro. Isso é o que eu creio, a Virgem nos ensinou assim também”92.
A Virgem brincava com suas filhinhas pequenas às escondidas, se riam e desfrutavam da
companhia mútua, e ao mesmo tempo, as meninas aprendiam a não tomar dramaticamente
nada do que sucedia em suas vidas, pois tudo estava em suas mãos amorosas. Mostra-lhes seu
Filho Jesus, que o veem como um Menino ao que sua Mãe lhes deixa que o tomem em seus
braços ou que se ponham sua coroa. Inicia-lhes em como melhorar suas próprias vidas
ordinárias através da frequência de sacramentos, a Missa diária sempre que seja possível93, a
vida de oração, a reza do Santo Rosário e outras devoções – oração pelos defuntos, uso
habitual de objetos piedosos como medalhas, crucifixos etc –, até conseguir que seus dias
fossem longas jornadas de orações em meio de suas atividades cotidianas. Conversam com
Ela de tudo, porque tudo lhe interessa: desde os trabalhos do campo até as menores
incidências de cada jornada.
No coração daquelas meninas se unia o Céu e a terra pelo amor tão grande que foram
adquirindo no trato com a Senhora. Quando tinham o olhar posto no Céu, com o coração
elevado rumo a aparição celestial (ao tempo em que caminhavam entre as pedras sem
tropeçar-se), era tanto o amor que tinham à doce Mãe que Ela podia quase tomar seus
corações e levá-los como um raminho de flores entre suas mãos. E assim, enquanto
conversavam sobre os temas mais simples, as animava a cumprir por amor a Deus as
obrigações diárias na escola, as instruía em como oferecer o trabalho ao realizar as tarefas do
campo, ou da casa, e lhes ensinava a tornar compatível suas ações cotidianas com uma vida de
piedade vivida ao longo do dia.
Tampouco se há de esquecer que a presença de Maria enche de gozo sobrenatural aos
que estão junto a Ela. Cada dia se vê mais claramente que a Virgem interveio em Garabandal
para promover a salvação de seu povo, além da de todo o mundo. Por exemplo, do dia 5 de
setembro de 1961 anota o pároco, D. Valentín, o seguinte acontecimento: “Às cinco da tarde
entraram em êxtase Jacinta e Loli: fizeram-nos o sinal da cruz na frente a todos os que estávamos ali;
depois saíram com um crucifixo pequeno e foram casa por casa, dando-o a beijar a todos”. E do dia 6:
“Estiveram de porta em porta cantando terços. Deram a beijar o crucifixo a todos, e subiram aonde
havia doentes ou anciãos”.
Não resta dúvida que uma presença tão contínua da Senhora nesse povoado acercava o
Céu a seus habitantes e aos que acudiam a esse lugar. Daqui que, em frase de García de
Pesquera, nenhum dos que subiram até Ela com autêntica religiosidade, ou com o ânimo em
boa disposição, descia de lá defraudado. E acrescenta que são muitos os que afirmam que
naquele povoadozinho montanhês passaram os melhores momentos de sua vida. “Eu, dizia
um sacerdote, ainda não sei o que é o Céu, mas em Garabandal parece que estive em sua antessala”94.

Ibid.
Ibid. Conchita dizia: “O único que eu posso agregar são as mesmas palavras da Virgem, que é dizer o Rosário e sua
Mensagem. Dizer que o mais importante, o que mais agrada à Virgem é que vão à Missa todos os dias, que recebam a
Jesus todos os dias. Que recebamos a Eucaristia e que visitemos ao Santíssimo também. Ela nos dizia as duas coisas”.
94 EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. X, 1ª parte.
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e) Os êxtases, as marchas e as caídas estáticas. Campo de estudo para teólogos,
místicos e psiquiatras
Durante as aparições as meninas entravam em êxtase. Os que as observavam relatam
que seus rostos denotavam uma doçura extraordinária, ficavam embelecidas e transformadas
como por uma luz interior. Ao começar a visão caíam de joelhos instantaneamente, e o golpe
dos ossos contra o solo era apavorante. Entretanto, nunca sofreram a menor lesão, nem lhes
restaram depois cicatrizes ou feridas. Em pleno êxtase não percebiam nada das coisas
materiais que lhes rodeavam. Estavam submergidas somente na luz da visão. Nos primeiros
meses, durante os êxtases, as meninas começaram a levar nas mãos um crucifixo que davam a
beijar aos presentes segundo lhes dizia a Virgem. Nessas ocasiões muitas testemunhas
experimentaram interiormente uma emoção, que lhes fazia chorar, ao ver como as meninas
avançavam em sua direção, impulsionadas por Ela.
Quando estavam em visão, a impressão para elas era que o tempo não corria. Por isso,
era mui frequente que depois de uma hora ou mais em êxtase, exclamassem: “Não te vás, eh!
Por que te vais tão rápido! Não ficaste mais que um minutín... Ah! Tanto tempo?... Eu pensava que
era só um minutín...‖. Nunca manifestaram sinais de menor cansaço apesar do tempo
transcorrido, da postura incômoda de estar ajoelhadas, em cima de pedras com duras arestas,
e com a cabeça violentamente para trás. E tudo isto ocorria também durante o duro inverno
e com a neve debaixo de seus pés descalços, sem proteção contra o ar gelado. Ao terminar o
êxtase tornavam a se mostrar completamente normais, sem excitação ou nervosismo,
gozando sempre de uma profunda paz e alegria.
Enquanto durava o êxtase a insensibilidade era absoluta. As queimaduras, os golpes, os
espetões não conseguiam fazer-lhes sair de seu arroubamento. Quando se projetava com
focos potentes a luz sobre seus olhos abertos, não provocavam o mais leve piscar nem
queimaduras nas retinas. Ao contrário, o olhar das meninas era de uma franqueza e
expressividade jovial.
Pouco tempo depois das primeiras aparições se iniciaram as marchas extáticas, isto é, os
deslocamentos de lugar enquanto estavam em êxtase. Nesse estado as meninas andavam,
tanto para frente quanto para trás, sem nenhum vacilo, em plana noite, guiadas unicamente
por um resplendor interior, e evitando os obstáculos mais difíceis. Com frequência corriam,
se trasladavam de um lugar a outro em grande velocidade, sendo difícil segui-las. Seus
corpos não pareciam estar sujeitos às leis da matéria, mas estavam dotados de uma agilidade
espiritual. Durante suas marchas, especialmente pela noite, muitas testemunhas, ao tentar
segui-las correndo, perdiam objetos como medalhas, anéis etc. No dia seguinte, quando as
meninas em êxtase perguntavam à Virgem onde encontrá-los, Ela lhes guiava com tão
assombrosa exatidão, que muitas vezes tais objetos eram achados misturados ao mato, entre
o barro ou sob a neve pisada.
O Padre Ramón María Andreu S.J., irmão do Padre Luis María, do que se falará adiante,
oriundo de Bilbao apesar de seu sobrenome catalão, esteve em Garabandal no verão de 1961
com autorização de Mons. Fernández, administrador apostólico da diocese de Santander.
Depois do verão escreveu um informe sobre os fatos, relatando o resultado de sua
investigação dos meses anteriores. Acerca das marchas estáticas escreve: “Umas vezes

marcharam todas juntas de frente e a ritmo normal de marcha. Outras, começaram juntas, e logo se
separaram cada uma por uma rua distinta, para encontrar-se ao fim em um ponto determinado,
dando mostras de grande alegria neste encontro. A mais frequente foi ir de frente e a grande
velocidade, de maneira que nem os mais rápidos puderam segui-las. Houve casos em que fizeram as
marchas de joelhos, e até sentadas... Estes deslocamentos em êxtase se devem a que a aparição se lhes
muda ou afasta de lugar e elas a seguem, porém sem saber como. Não sabem definir se vão correndo,
andando, tombadas... nem sequer se verdadeiramente se movem ou não”95.
Em 26 de julho de 1961 Jacinta iniciou um daqueles movimentos oscilatórios que
levariam a um dos fenômenos mais chamativos de Garabandal: as caídas estáticas. Estas
caídas não devem confundir-se com o cair de joelhos do que já se tem falado. O Padre García
de Pesquera as descreve como um derrubar-se, geralmente pouco a pouco, da menina em
êxtase até deixar-se largar sobre o solo. Em Garabandal ocorreram umas quantas vezes, e
sempre as meninas caídas chamaram a atenção pelo decoro e a graça de toda sua figura,
corretamente coberta pela roupa, que causava admiração e respeito nos espectadores.
Por todos estes fenômenos, não é de estranhar que o Padre Andreu dissesse que aqueles
acontecimentos eram mui dignos de nota e que ali havia campo de estudo para teólogos,
místicos, psiquiatras etc96.

f)

Normalidade das meninas

Sobre as meninas o Padre Andreu diz o seguinte97: “A idade psicológica que representavam
durante o primeiro mês das chamadas ‗aparições‘, seria como de uns oito ou nove anos, em referência
às moças da cidade e estudantes. Sua conduta, até o momento de começar os acontecimentos, era boa,
segundo o juízo do senhor pároco, da professora e de seus próprios pais. Também sua normalidade era
correta até que começaram os transes, e o continua sendo mesmo depois deles”. Adiante, acrescenta:
“Como já se indicou, as quatro moças dão na vida ordinária, ou seja, fora dos transes ou êxtases,
sinais visíveis de normalidade. Tal há sido e é o parecer dos médicos, mesmo daqueles que se
mostraram mais escrupulosos no exame. Para qualquer observador, como para seus pais e pároco e
para todos que as conhecem de muito tempo, essas quatro meninas são perfeitamente normais. Com
motivo dos ‗acontecimentos‘, os únicos que estão sofrendo em sua saúde, por preocupações e desgostos,
são seus familiares. Elas, ao contrário, depois de três longos meses de transes e ocorrências quase
diárias, com tantas horas de noite em vela, se encontram completamente normais: brincam e correm
como as demais meninas, dão grandes caminhadas aos prados (alguns, com cinco ou mais
quilômetros), atendem às coisas da casa; raciocinam, em uma palavra, como qualquer outra moça de
sua idade e ambiente”.
Depois de vários anos de observações, um especialista em pediatria, o doutor Celestino
Ortiz98, corroborava que as meninas desde o ponto de vista pediátrico-psiquiátrico, foram e
EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. VI, 1ª parte. Neste capítulo há uma descrição
pormenorizada de D. Andrés Otero sobre o desenvolvimento do estado de êxtase de Conchita e Loli de 16 de
julho de 1961, festa da Virgem do Carmo, já que foi testemunha próxima da aparição e do ambiente respirado
pelo povo.
96 EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. IX, 2ª parte.
97 Cf. ibid., parte I, cap. V.
98 Dom Celestino Ortiz Pérez, médico de Santander, especialista em pediatria, subiu pela primeira vez em
Garabandal no dia 15 de agosto de 1961. Chegou a converter-se em uma das mais qualificadas testemunhas de
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continuam sendo completamente normais. E o doutor Ricardo Puncernau, neuropsiquiatra
de Barcelona, afirmava que desde um ponto de visa rigorosamente científico não se pode
negar ao menos até hoje, a possibilidade de uma causa sobrenatural na realização de todos
esses fenômenos.

g) Comissão investigadora. Conchita em Santander. Primeiro comunicado da
autoridade eclesiástica.
Ante a rápida difusão dos fenômenos de Garabandal, Mons. Doroteo Fernández,
Administrador Apostólico da Diocese, designa a primeira comissão investigadora, dirigida
pelo Doutor Luis Morales Noriega (psiquiatra muito conhecido) como médico principal da
mesma, junto com o Doutor José Luis Piñal (anestesista). Participa também Dom Juan
Antonio del Val (futuro bispo de Santander), Dom Francisco Odriozola (professor e futuro
canônico em Santander) e Dom José María Sáiz (também professor e canônico que faleceu
repentinamente em 1964 enquanto celebrava a Santa Missa)99. O primeiro objetivo da
comissão foi levar Conchita a Santander para interrogá-la e ver se tinha enfermidades
visionárias.
No dia 27 de julho de 1961 Conchita viaja a Santander junto com sua mãe Aniceta.
Assim o narra em seu Diário: “Dois meses antes da mensagem (que se fez pública em outubro),
me levaram a Santander; por meio de um sacerdote chamado dom Luis”. Trata-se de dom Luis
González López, sacerdote que havia estado anos antes em Garabandal, e atendia em 1961 à
paróquia da Consolação, na capital santanderina.
Na véspera da partida, 26 de julho, já pela manhã as meninas tiveram uma visão, e em
seguida anunciaram outra para a tarde: “Hoje é antes”, disseram. Conchita acrescenta que “esse
dia mamãe me disse que lhe perguntasse à Virgem se me deixava ir a Santander, e eu lhe disse que a
perguntaria”.
Para presenciar o êxtase das meninas acabariam reunindo-se no lugar como umas
seiscentas pessoas: entre elas, sete sacerdotes e um padre dominicano da Universidade
Laboral de Córdoba. “Eram às seis da tarde, quando já tínhamos as quatro duas chamadas. Havianos trazido um padre um saco de caramelos: seu nome é dom Alfonso de Cobián (pároco de
Ribadesella, Astúrias); havia-nos trazido para as quatro, e quando estávamos repartindo, chegou a
terceira chamada, e deixamos os caramelos na rua... Com o desejo que tínhamos de comê-los!”.
Continua Conchita: “Mas gostávamos mais, muito mais! ver a Virgem; além disso, a terceira
chamada é algo que nos leva, e não sabemos como. Íamos ao local chamado ‗Cuadro‘; mas não nos deu
tempo de chegar; e nos apareceu sem chegar lá”.
Por volta das oito da noite as meninas entraram correndo pela Calleja; mas antes de
poder passar pela cerca de madeira caíram de joelhos como cravadas: duas na frente e duas
sua história. Escreve ao Pe. García de Pesquera: “Subi com minha família. Estive ali desde as sete da noite até às seis
da manhã, quando tive de ir para chegar a tempo em minhas obrigações. Não vi nada. Os meus ficaram no povoado até às
nove da manhã, quando os foram buscar. Foi nessa visita que conhecemos o Pe. Ramón María Andreu; por certo que este,
ao inteirar-se de que eu era médico, mostrou muito interesse em que eu examinasse as meninas”. EUSEBIO GARCÍA
DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. VIII, 2ª parte.
99 Cf. EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. VI, 2ª parte. Há que assinalar que, em geral, se
mostra muito crítico com a Comissão.

atrás. Conchita manteve quase todo o tempo a cabeça para cima, em posição hirta; as outras
três meninas olhavam para adiante, ao alto, com os olhos bem fixos, e Mari Cruz chorava. A
expressão de seus rostos era muito doce. Às vezes sorriam, e em alguns momentos riam
francamente. Durante toda a visão (uma hora pelo menos) Mari Cruz esteve como que
cravada de joelhos sobre a aresta (uns cinco centímetros de largura) de uma pedra, sem
manifestar nem durante nem depois dor alguma ou cansaço. “Nesse mesmo dia perguntei à
Virgem se me deixava ir a Santander, e Ela não fez caso” (Diário, p.40). Com a expressão “Ela
não fez caso”, poderia se entender por parte da Virgem um como que encolher-se de ombros,
um deixar a critério sem impor veto.
As viajantes saíram do povo no dia seguinte ao meio-dia e meia, acompanhadas de dom
Luis González. Chegaram à paróquia de dom Luis pela tarde. “O primeiro dia que fui (a
Santander), tive aparição junto a uma igreja que chamam de Consolação; e estava ali muita gente:
tiveram que intervir os da Polícia Armada”. Sabemos que este êxtase de Conchita foi “muito
bonito”: de joelhos e com a cabeça mui posta para trás. Os que a puderam contemplar,
estavam assombrados. Aconteceu o êxtase as nove daquela mesma noite de sua chegada, a
hora em que as outras de Garabandal tinham sua aparição em los Pinos. Pouco antes,
Aniceta, com a longa experiência das tardes de Garabandal, andava já nervosa pelo que
poderia ocorrer com a menina. Dom Luis a tranquilizou, assegurando que ali, em Santander!,
nada ocorreria, que não se preocupasse assim por Conchita. Mas, ocorreu. Quando se deram
conta, a menina estava em êxtase, rodeada de curiosos ante as portas da igreja!, de tanta
gente que havia. Podemos imaginar o rebuliço que se armou em uma rua de bastante
movimento, ao dar-se conta a gente do inusitado espetáculo: uma menina, caída de joelhos,
totalmente transfigurada e absorta em direção a algo que passava em cima dela..., e a seu
lado, uma pobre mulher do povo, nervosa, desconhecida, sem saber que fazer. As carreiras, a
aglomeração e o barulho determinaram a intervenção desses guardas de que falou Conchita,
cujo quartel estava precisamente na mesma rua.
Para retirar aquele espetáculo da via pública, alguns homens, tomando-a pelos braços e
pernas (durante os êxtases as meninas permaneciam rígidas e era muito difícil movê-las),
levaram-na ao escritório ou despacho paroquial. Avisaram imediatamente aos senhores
Odriozola e Piñal; e logo que finalizou o transe, Concita se encontrou ante eles na casa
paroquial. “Esse dia fizeram várias provas comigo; e quando terminou a aparição, me meteram em
um escritório com um sacerdote e um médico, perguntando coisas... O sacerdote se chama dom
Francisco Odriozola, e o médico, o doutor Piñal. Diziam-me: que como havia feito essas coisas..., que
estava louca..., que estava enganando ao mundo dessa maneira...”.
À mesma hora do transe de Conchita, as três que haviam ficado no povo tinham uma
aparição em los Pinos; e nela, a Virgem lhes disse que também Conchita a estava vendo nesse
momento. As meninas disseram logo à gente, e o brigada da Guarda Civil, dom Juan Álvarez
Seco, pode comprovar em seguida desde Puente Nansa, por telefone a exatidão de suas
informações: pela Virgem elas haviam sabido em los Pinos de Garabandal o que estava
passando no mesmo instante a noventa quilômetros de distância. O pároco, dom Valentín
Marichalar, é uma das boas testemunhas a atestar a veracidade deste acontecimento.

Prossegue Conchita a narração: “Ao dia seguinte me levaram com uns médicos para ver se
estava doente; me levaram a um que se chama Morales, e vários mais... E todos me diziam que estava
bem, e que isto das aparições era um sonho. E diziam que me deixassem ali em Santander, para que
me distraísse, para que esquecesse tudo e não voltasse a ter mais aparições”. As consultas aos
médicos deveram durar mais de um dia. O diagnóstico foi que tais coisas eram irreais:
fantasias, sonhos, alucinações; e fizeram um plano de tratamento: garantir que Conchita
ficasse em Santander e entrasse em cheio em um bom ambiente de “distração” para que logo
saíssem da cabeça todas aquelas raridades. “Então, mamãe, como ficou tão convencida de que não
era nada (o meu), com tudo o que lhe disseram os médicos, me deixou em (Santander) e se foi”.
O plano para que se distraísse era que “umas sobrinhas e uma irmã do Pe. Odriozola me
buscariam todos os dias em casa para ir à praia, e às feiras, o que eu até então nunca tinha visto”.
Parece que este plano impediu à menina as práticas de piedade. Aniceta, que permaneceu uns
dias com ela em Santander, estava molesta e preocupada ao ver que nem um só dia deram
oportunidade à pequena para que assistisse a missa. O efeito de tantas e tão insólitas
experiências, deveu influenciar para que já não tivesse aparições durante esse tempo. Assim o
disse Conchita: “E como ia todos os dias à praia, não me apareceu a Virgem”. O Pe. Ramón María
Andreu acrescenta o seguinte: “A menina me disse que em Santander lhe ensinavam fotografias, e
faziam com ela outras experiências..., sem dúvida a modo de ‗test‘. A finalidade parecia ser a de tirála do ambiente em que havia vivido, e que talvez influenciasse em suas visões. Sem que a perguntasse
especialmente sobre aquele período de sua vida, ela, diante de algumas pessoas, me disse: ‗A Virgem me
declarou, que não veio ver-me mais vezes, porque eu ia à praia. Mas agora já me confessei‘.”
Sobre como foi o término de sua permanência em Santander escreve Conchita: “Ao cabo
de oito dias, um senhor interveio para trazer-me (ao povoado), e minha mamãe foi me buscar, e vim;
seu nome é dom Emilio del Valle Egocheaga: o terei presente toda a vida” (Diário, p. 42). Graças a
ele pode sair do perigo de cair em certo estado de frivolidade que poderia ter obstaculizado
sua capacidade para secundar o que a Virgem lhe pedia.
Pouco tempo depois, com data de 26 de agosto de 1961, o bispo administrador apostólico
da diocese publicou no “Boletim Oficial” um comunicado com o desejo de orientar aos fieis na
reta interpretação dos acontecimentos de Garabandal. Manifestava reserva sobre os fatos.

h) Milagre! Milagre!
O sacerdote jesuíta Padre Luis María Andreu foi o primeiro sacerdote que viu a Virgem
de Garabandal ao mesmo tempo em que a viam as meninas. Os fatos se deram assim100. Em 8
de agosto, o Pe. Luis María, acompanhado de umas vinte pessoas de Aguilar de Campóo,
chegou a San Sebastián de Garabandal. O pároco, Don Valentín Marichalar, teve que
ausentar-se esse dia a Torrelavega, e lhe pediu que, enquanto ele estivesse fora, fizesse as
vezes de pároco. A Missa que celebrou esse dia o Padre Luis foi com um fervor mui especial;
a gente do povo o comentava. Nesse dia memorável também estiveram presentes o Padre
Antonio Royo Marín O.P, D. Andrés Pardo, seminarista, e D. Rafael Fontaneda.
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Para uma descrição detalhada, cf. EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. VIII.

Pela tarde, como todas as tardes em Garabandal, rezou-se o terço na igreja e pouco
depois as meninas caíram em êxtase. Ao sair do templo se detiveram e rezaram em distintos
lugares, tal e como o haviam feito antes em outras ocasiões. Quando chegaram ao lugar em
que se esperava que terminasse a aparição, as videntes, inesperadamente, subiram a los
Pinos. Era uma terça-feira, pelas dez da noite, e o Padre Luis se encontrava entre a multidão
que seguia as videntes. Assim que chegaram ao pinheiral, Loli falou da capela que seria
construída em honra a São Miguel Arcanjo, Protetor do Povo de Deus, da Igreja Universal.
Ajoelharam-se e cantaram um canto em honra de São Miguel. Durante o diálogo entre as
meninas e Nossa Senhora, Conchita de novo tornou a pedir-lhe uma prova, como havia feito
antes essa mesma tarde, e disse: “como não demos nenhuma prova, a gente não crê”. O Padre Luis,
que havia estado observando às meninas com muita atenção se sentiu repentinamente
invadido de uma profunda emoção e disse quatro vezes e em alta voz:
– “Milagre! Milagre! Milagre! Milagre!”.
Gotas de suor lhe caíam pela frente. A Virgem o olhava e lhe disse: Logo estarás comigo.
As meninas falaram que haviam visto ao Padre, “e a Santíssima Virgem nos disse que o Padre
Luis também a via e que via o Milagre”. Referia-se ao Milagre que virá, anunciado pela Virgem,
do que ainda não havia sido dito às videntes e do que se tratará adiante.
Quando se afastou do povo o Padre Luis disse ao pároco D. Valentín: “O que as meninas
dizem é verdade‖. Essa mesma noite, durante a viagem de volta comentou: “para mim já não há
dúvidas de que o que dizem as meninas é verdade, que grande graça me concedeu a Virgem, que Mãe
mais bondosa temos no Céu, hoje é o dia mais feliz de minha vida”. Morreu pouco depois, no carro
em que viajava, de felicidade e sem dor alguma. Posteriormente as meninas conversaram com
ele algumas vezes, quando estavam em êxtase, e a Mãe do Céu lhes disse que no dia seguinte
ao Milagre descobririam sua tumba e seu corpo estaria incorrupto. Se cumprirá este anúncio?
9.2 A Primeira Mensagem e as reações
A Primeira Mensagem foi dada pela Santíssima Virgem às meninas em 4 de julho de
1961, pedindo-lhes que não a fizessem pública até 8 de outubro daquele ano.

a) Ambiente prévio
Quando se soube que havia uma mensagem, criou-se uma grande expectativa. Muitos
imaginavam que havia também algum acontecimento extraordinário. Aquele dia se reuniu
em Garabandal uma grande multidão, apesar da chuva intensa que, desde o dia anterior, caiu
a cântaros como “cataratas do céu”101. Assim descreve a noite do dia 17 a 18 o Pe. García de
Pesquera: “Montes e vales ressoavam de rios, de arroios e de igarapés. Gotejavam as folhas de todas
as árvores. Incontáveis lagoas pesponteavam de borbulhas ante os olhos da noite. E os que dormiam ou
tentavam dormir pelas vilas e aldeias, tinham como arrulho o monótono som de goteiras e
caneletas...”.

Pode ser lida uma descrição mais detalhada do ambiente, com vários relatos das testemunhas em EUSEBIO
GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. XI.
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Conta dona María Herrero102, uma das que aportou no dia 18: “Chegamos por volta das
13h. A multidão invadia tudo... em espera do ‗acontecimento‘ (...). O tempo seguia piorando, e a gente
se abrigava como podia nas casas e sob os parapeitos. Há que reconhecer que os moradores do vilarejo
se portaram conosco o melhor que puderam. E tiveram que exercitar não pouco a caridade e a
paciência, pois a multidão, que tudo invadia, estropiou suas plantações, esbagoou muita erva... Apesar
das inumeráveis perdas que tudo isso supunha, não ouvi queixar-se ninguém, nem promover alvoroços.
Podíamos aprender! O céu parecia enfurecer-se conosco. À chuva, constante e forte, começou a unir-se
um frio horrível, que culminou em uma granizada e que até as cinco ou seis da tarde se converteu em
água-neve”. O já citado doutor Ortiz explica sua vivência de 18 de outubro em Garabandal:
“Apesar do ambiente tão propício para a sugestão, pois a maioria da gente, sugestionável, esperava um
grande milagre, eu não pude descobrir nenhum caso... Fato muito importante!, se se tem em conta que
alguns de meus colegas, com outros membros da comissão, vêm sustentando que se trata de ‗fenômenos
de sugestão coletiva‘.‖

b) Anúncio e reações
A mensagem em los Pinos durou até às 21h, ante uma multidão que havia subido
apressadamente ao lugar e estava enlameada e expectante. Muitos esperavam que fosse se
produzir ali o milagre imaginado. Mas não foi assim. Houve somente o previsto, a leitura da
mensagem, ainda que não se fizesse exatamente o que a Virgem havia dito, por disposição da
comissão investigadora. Talvez por isso o efeito que a Mãe do Céu queria provocar não se
produziu. Além disso, ao não suceder o milagre, nunca anunciado pelas meninas, muitos
desceram totalmente defraudados. Inclusive se escutou um forasteiro que gritava com
indignação: “As meninas, à fogueira! E seus pais com elas!”.
Voltemos ao conteúdo da Mensagem, que é o fundamental. Diz assim: “Há que fazer
muitos sacrifícios, muita penitência, visitar ao Santíssimo, mas antes temos que ser muito
bons e se não o fizermos nos virá um castigo. Já se está enchendo a taça e se não mudamos
nos virá um grande castigo. Comenta o Pe. García de Pesquera: “Impossível que a massa de
expectadores que acolheu estas palavras na tempestiva noite de Garabandal pudesse captar então as
verdadeiras dimensões de tão curtíssima e pueril mensagem... Por isso, a todos ou quase todos
decepcionou”.

c) Segundo comunicado da autoridade eclesiástica
O segundo comunicado, de 25 de outubro de 1961, o deu Mons. Fernández a poucos dias
da Primeira Mensagem. Desaconselhava a acudir a Garabandal, talvez como consequência
das reações negativas que havia provocado dita mensagem.
María Herrero Garralda, filha dos marqueses de Alego, estava casada há poucos anos com dom Enrique
Gallardo Rodríguez-Acosta. Subiu pela primeira vez a Garabandal em 17 de agosto de 1961. Desde então
assistiu a muitas aparições. Quando cresceram os questionamentos sobre Garabandal, se pôs a relatar em
francês, para o Santo Ofício de Roma, um memorandum do que ela mesma havia presenciado. O fez a conselho do
sacerdote belga Pe. Laffineur, primeira figura no movimento garabandalista europeu, que tinha uma rica
experiência em aparições por sua decisiva intervenção como fiscal no processo das de Beauraing (Bélgica 193132). Escreve no prólogo: “Só refiro aqui algumas das muitas – uma trintena, pelo menos – aparições que assisti em San
Sebastián de Garabandal, a partir de 17 de agosto de 1961. Me esforçarei por dar uma ideia daqueles acontecimentos,
ainda que seja impossível expressar tudo o que tenho visto e sentido... Quisera montar este trabalho sobre algo que me
confiou Loli em 7 de outubro de 1962: ‗Se se soubesse o quanto ela nos quer, não teríamos mais remédio que querê-la
também muitíssimo...‘.‖ Cf. EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. IX, 1ª parte.
102

Durante o inverno a Virgem lhes pediu que rezassem cedo o terço, com espírito de
sacrifício. O rezavam a partir das seis da manhã no Cuadro, um dos lugares das aparições.
9.3 Ano 1962
Durante 1962 continuaram as aparições frequentes. No povoado se acostumaram aos
contínuos êxtases das meninas e às caminhadas extáticas. O Anjo lhes dava a comunhão
quando não estava o sacerdote.

a) Carta de São Pio de Pietrelcina
Em março de 1962 as meninas receberam uma carta do santo sacerdote estigmatizado
Padre Pio de Pietrelcina, onde lhes confirmava que a Santa Virgem Maria lhe havia
aparecido, falado sobre elas, de suas visões, prometendo que as acompanharia até o fim de
suas vidas, e que estarão com ela até o fim do mundo e logo no gozo do paraíso. Mais adiante
se exporá o testemunho de Pe. Pio103.

b) As noites dos gritos e o Castigo
A primeira revelação sobre o Castigo se produziu no ano da aparição do Anjo, nas
chamadas “noites dos gritos”, que tiveram lugar na terça 19 de junho de 1962 e quarta-feira
20, véspera da solenidade de Corpus Christi. O Padre García de Pesquera o descreve com
detalhe104. Na terça 19, às dez e meia da noite, estavam Jacinta, Mari Loli e Mari Cruz no
Cuadro. As meninas choravam e diziam:
– “Não nos diga isso! Leva-nos a vós... Que se confessem... que se preparem!”.
Nessa mesma hora Conchita se encontrava em sua casa. Não assistiu por ter um joelho
machucado. Logo, a menina cai em êxtase, toma um pedacinho de papel e sustentando-o pela
borda inferior, no ar!, começa a escrever sobre ele. Quando acaba, estando já normal, entra
Plácido Ruiloba, comerciante de Santander, afetado por uma forte emoção, e exclama:
– “Não ouviram os gritos que deram as outras meninas na ‗Calleja‘?”
– “Não.”
– “Foi espantoso!”
Ao dia seguinte, pela tarde, houve algumas confissões de pessoas devotas. Depois quase
todo o mundo se pôs à expectativa do que pudesse ocorrer, pois todos estavam muito
impressionados com o da noite anterior. Conchita também acudiu. Por volta das 22:30 as
meninas foram ao Cuadro como no dia anterior. Durante a visão davam gritos
impressionantes... e diziam: “Espera! Espera!... Que se confessem todos!... Ai!... Ai!...”. A gente
começou a pedir e pedir-se perdão publicamente. Exatamente seis anos mais tarde, o
conhecido pedreiro da vila, Pepe Díez, falava assim a um casal australiano: “Olhem, não é que
eu queira pousar de valentão; mas eu sou um homem que pode se dizer, não conhecia o medo (...). Mas
aquelas noites dos gritos, reunidos todos ali na escuridão, ouvindo à distância os choros e os gemidos
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das meninas..., as pernas me tremeram de tal modo, que os joelhos davam um contra o outro sem que
tivesse remédio. Os senhores não podem imaginar o que foi aquilo. Nunca vivi coisa igual”.
O Padre franciscano, Félix Larrazábal, muito emocionado, rezava em alta voz, e todos o
seguiam. Quando cessavam um momento as meninas, da maneira mais angustiosa, tornavam
a chorar e a gritar, aplacando-se novamente quando prosseguia a reza. Ao voltar à
normalidade, pelas duas da madrugada, as meninas disseram que ficariam ali, toda a noite,
em oração. Os presentes fizeram o mesmo. O pároco, dom Valentín, disse que rezaram uns
quantos rosários até às seis da manhã. Nessa hora começou o desfile de confissões. Toda a
vila se confessou; e, ao que parece, foram confissões de uma sinceridade e arrependimento
verdadeiramente extraordinários. Muitos dos homens e das mulheres de Garabandal viveram
uma verdadeira conversão nas duas “noites dos gritos”. Finalmente em 23 de junho de 1962
Conchita conta que a Virgem lhes acrescentou “que está chegando o Castigo. Como o mundo não
muda a taça está se enchendo”. Meses mais tarde, ainda se conservava a impressão daqueles
dias. Voltaremos sobre o Castigo adiante105.

c) Duas mensagens posteriores de Loli e Jacinta
Fruto das visões das noites dos gritos são duas mensagens de Loli e Jacinta relacionadas
com a Primeira Mensagem. Do que viram as duas no dia 19, disseram que o dariam por
escrito. Há várias cópias da dita mensagem, com ligeiríssimas variantes. García de Pesquera
transcreve o texto que elas entregaram, escrito e assinado de sua mão, a certa pessoa de
confiança. Diz assim: “A Virgem nos disse que não esperamos o Castigo; mas sem esperá-lo virá;
porque o mundo não mudou, e com essa o disse duas vezes; e não a atendemos, porque o mundo está
pior; e há que mudar muito, e não mudou nada. Preparai-vos106, confessar, que o Castigo logo virá, e o
mundo segue igual. Que pena que o mundo não mude! Logo virá o grande Castigo, se não muda.
MARÍA DOLORES MAZÓN, JACINTA GONZÁLEZ”.
Com data de sábado, 23 de junho, Loli e Jacinta escreveram uma segunda mensagem que
completa as admoestações sobre o conhecido nessas noites. Diz assim: “A Virgem nos disse que
o mundo segue igual, que não mudou nada; que poucos veriam a Deus; são tão poucos, que à Virgem
dá muita pena. Que pena que não mude! A Virgem nos disse que está chegando o Castigo. Como o
mundo não muda, a taça está se enchendo. Que triste estava a Virgem! Ainda que a nós não nos
mostrasse, porque nos quer tanto...; Ela o sofre só, porque é tão boa. Sejam bons todos, para que a
Virgem fique contente! Disse que os que são bons peçam pelos que são maus. Sim, peçamos a Deus pelo
mundo, pelos que não lhe conhecem. Sejam bons, muito bons todos. MARÍA DOLORES MAZÓN,
13 anos. JACINTA GONZÁLEZ, 13 anos”.
Sem dúvida são o melhor comentário autorizado à Primeira Mensagem.

d) O milagre visível da comunhão das mãos do Anjo
A Sagrada Forma se fez visível na noite de 18 de julho de 1962 na boca de Conchita ao
receber a comunhão das mãos do Arcanjo São Miguel. Era o “milagruco” que dizia Conchita,
o pequeno milagre em comparação com o grande Milagre anunciado para adiante.
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Durante os dois primeiros anos o Anjo vinha dar-lhes a comunhão quando não havia
sacerdote no vilarejo. Dizia o Anjo a Conchita: “Reza o ‗Eu pecador‘ e pensa que vais receber a
Deus”. Em seguida lhe dava a Comunhão que recebia com grande veneração, de joelhos e na
boca; depois da Comunhão rezava com ela a oração “Alma de Cristo santifica-me, Corpo de
Cristo salva-me (...)”. Também aparecia a Virgem e lhes dizia que tratassem de escutar a Jesus,
dar-lhe graças, pedir-lhe, dizer-lhe tudo. Conchita se admirava que a Virgem se preocupasse
das coisas mais simples de sua vida como também o faz com todos seus filhos aqui na terra
para levar-nos a Deus. Também o Anjo da Paz de Fátima deu a comunhão aos três
pastorzinhos, lhes ensinou como receber a Jesus sacramentado com dignidade e a desagravar
pelos ultrajes que recebe dos homens.
Em um êxtase de 29 de junho de 1962 o Anjo disse a Conchita que em 18 de julho faria
um milagre: ao dar-lhe a comunhão se veria a Forma em sua boca. Dias depois Conchita
tornou público que ocorreria esse milagre e escreveu várias cartas para comunicá-lo, entre
elas uma para o reverendo dom Francisco Odriozola, secretário da comissão de investigação
nomeada pelo bispo de Santander, que não cria nas aparições e era o que mais parte ativa
tinha na dita comissão. Desejava que comprovasse pessoalmente o milagre e, na carta lhe
tranquilizava dizendo que não tivesse medo de ir porque já ninguém o reconheceria.
Na medida em que passavam os dias, a notícia se estendia e a expectação aumentava.
Alguns vizinhos se assustavam ante a possibilidade de uma nova concentração (como a
anunciada para 18 de outubro de 1961, em que se deu a Primeira Mensagem) seguida de
fracasso. Na véspera do dia marcado o vilarejo estava cheio de inúmeros forasteiros. A casa
de Conchita transformou-se, na tarde de 18, no centro da máxima atenção. Somente alguns
privilegiados puderam estar dentro107. Ao transcorrer o tempo sem que nada sucedesse, os
presentes iam se desconcertando. Conchita captava perfeitamente a atmosfera que havia ao
seu redor. Escreveu depois em seu Diário: “Quando já chegava à noite, a gente estava intranquila;
mas eu, como o anjo e a Virgem me haviam dito que o milagre vinha, não tinha medo, porque nem a
Virgem nem o anjo nunca me disseram coisa que fosse sair e não saia”.
Por volta da 1:30 da manhã começou o êxtase de Conchita na habitação. Depois, desceu
as escadas e com as mãos juntas ante o peito, a cabeça lançada para trás, a boca um pouco
entreaberta e uma expressão de felicidade maravilhosa, saiu à rua. Escreve dom Luis Navas,
um dos presentes: “Seriam pela uma e quarenta ou quarenta e cinco da noite quando pouco depois de
sair à rua, e nada mais ao dobrar uma esquina à esquerda, onde menos se esperava, frente à casa de
sua amiga Olguinha, a vidente cai de joelhos e tem lugar a comunhão; era um lugar úmido, pouco
grato, por verter ali às vezes águas sujas das casas”. Retirou a língua que mostrou-se limpa, sem
nada. Momentos depois, apareceu uma forma branca e assim permaneceu uns minutos. Um
dos presentes, Dom Alejandro Damians, pode fotografar com um filme de boa qualidade.
Mais adiante relatou um informe que apresentou ao bispo de Santander acompanhado da
série de fotografias que havia tomado. Dom Benjamín Gómez, um camponês de Potes,
escreveu: “Eu estava a pouco mais de um palmo da menina. Comprovei que na língua não havia
nada de nada. A menina não fez o menor movimento. De repente me encontrei ante a forma. Era
branca e resplandecente. Recordava a cor da neve gelada quando lhe bate o sol (...). Eu posso
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assegurar que nem moveu as mãos, nem a língua, nem nada (...). Todos tivemos tempo para
contemplar o fenômeno sem pressa, e éramos muitos. Eu não acreditei até esse dia (...)”. Comenta o
Pe. García de Pesquera: “É indubitável, porque está assegurado e confirmado por não poucas
testemunhas, que na boca aberta da menina e sobre sua língua posta graciosamente para fora, se viu
por algum tempo uma branca Forma de comunhão... Ainda que fosse em plena noite, a cena e a
protagonista estavam convenientemente iluminadas”.

e) O grande Milagre. Terceiro comunicado da autoridade eclesiástica
Conchita afirmou que conhecia o Milagre que fará a Virgem desde outubro de 1961. Em
setembro de 1962 houve vários êxtases onde a menina conheceu detalhes do mesmo. Em 6 de
dezembro do corrente ano, depois de um êxtase de 90 min. que começou por volta das 5:30,
Conchita fez anúncios de importância sobre o Milagre. Em 15 de janeiro de 1963 disse que
esse dia o anjo lhe comunicou sua data. O comentaremos mais adiante.
Aos 7 de outubro de 1962, Mons. Beitia, novo bispo da diocese, assinala em um
comunicado que a comissão especial ratifica suas anteriores manifestações, julgando que tais
fenômenos carecem de todo sinal de sobrenaturalidade.
É possível que esta atitude da autoridade eclesiástica influísse na credibilidade de muitas
pessoas sobre as aparições. Compreende-se por isso que Jacinta e Loli falaram, a finais de
1962, de um milagre iminente que moveria a gente a crer, distinto do Milagre de que falava
Conchita. O pediam com insistência à Virgem para que a gente cresse; mas Ela nunca lhes
confirmou que o faria. Acostumadas à “normalidade” dos êxtases, houve muita expectativa de
que ocorreria algo de extraordinário nesse ano para abonar o caráter sobrenatural das
aparições. Mas não sucedeu nada. Por esse motivo muita gente deixou de crer.
9.4 Anos 1963-1964108
Influenciadas pelo clima de desencanto causado por não se produzir o milagre anunciado
por Loli e Jacinta, as meninas caíram nas primeiras semanas de 1963 em verdadeiras dúvidas
sobre a origem dos acontecimentos que estavam vivendo.
O ano 1964 foi de ausência quase total de aparições, salvo uma importante de 8 de
dezembro na que Maria comunicou a Conchita com muita antecedência que em 18 de junho
veria ao arcanjo São Miguel. Sim, Conchita teve locuções todos os meses.

a) Crise de janeiro de 1963
Mari Cruz disse explicitamente que a partir de setembro de 1962 não havia visto a
Virgem e acabou adiante negando as aparições, postura que mantém desde então, ao menos
externamente. De fato não teve desde essa data nenhum êxtase. Atualmente parece que já se
retratou, segundo testemunho da Madre María Nieves García que, como se assinala mais
adiante109, tem um documento assinado por Mari Cruz no que explica o porquê de suas
negações. Também as outras três meninas, tal como havia antecipado a Virgem, se
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contradisseram e as negaram em janeiro de 1963. Por sua parte Conchita manifestou ao
pároco que tudo havia sido mentira, menos o milagre da Forma.
Esses dias de janeiro foram de enorme sofrimento, tanto internos como pelo clima
externo contra elas. Os maiores ataques foram contra Conchita, por considerá-la principal
responsável de tudo aquilo. Durante algum tempo passaram por estados alternativos de
dúvida e segurança. Com esta crise se encerrava o que pode ser chamado de primeira fase de
Garabandal, entranhável de convivência cotidiana com a Mãe celestial. A partir desse
momento se entrava em outra fase de maior normalidade exterior, sem os êxtases nem as
caminhadas extáticas pelos diversos lugares do povoado. Eis aqui o que disse o Diário de
Conchita sobre este período: “No mês de Janeiro de 1963 tudo o que a Santíssima Virgem nos
disse chegou. Chegamos a contradizer-nos. No princípio começamos por contradizer-nos umas com as
outras, até chegar a negar que havíamos visto a Virgem. Nós até nos confessamos. Mas em nosso
interior, contudo, sabíamos que o Arcanjo e a Santíssima Virgem nos haviam aparecido, pois Ela
trazia à nossa alma uma paz e alegria mui profundas e grande desejo de amá-la mais, seu falar e seu
sorriso nos fazem querer e amar mais à Virgem e entregar-nos completamente a Ela”. E adiante: “Eu
mesma me estranhava de dizer tudo isso, pois em minha consciência estava perfeitamente tranquila de
ter visto a Virgem”. Na página 60 do Diário manuscrito de Conchita, se lê a passagem seguinte
escrita em 1963: “Desde os primeiros dias das aparições, a nós quatro: Loli, Jacinta, Mari Cruz e
eu, no princípio de tudo, nos havia dito a Virgem que nos contradiríamos umas com as outras, que
nossos pais não andariam muito bem; e até nos disse que haveríamos de negar que vimos à Virgem e
ao Anjo. E no mês de janeiro passou tudo isso... Isto nos estranhava muito, claro! Que Ela nos
dissesse...”110.
Assim conclui Conchita todo esse evento: “Nós, pois, nos confessamos, mas sem pensar nem
crer que isso fosse pecado. Se fomos confessar, foi porque o pároco nos disse que o fizéssemos. Nós
duvidamos um pouco, mas numa forma de dúvida que mais parecia que o demônio queria que
negássemos à Virgem”.

b) Suspensão das aparições. Locuções
Desde fevereiro de 1963 e durante 1964 se suspenderam quase totalmente as aparições
da Virgem, sem que Ela houvesse anunciado. Dizia Conchita em uma carta de fevereiro: “Já
faz uma temporada que não a temos... Não sei quando nos tornará a aparecer a Virgem, porque Ela
não se despediu nem disse nada”111. Foram substituídas por locuções interiores, tanto de Jesus
como de Maria. A primeira de Conchita teve lugar em março de 1963. Nessa época, Conchita,
a mais segura das quatro, tinha dúvidas sobre a verdade do ocorrido e também sobre o
Milagre que ela havia anunciado, apesar de que o Anjo, no dia 15 de janeiro deste ano, lhe
havia dito a data do mesmo. Escreve em seu Diário: “Eu também duvidei um pouco de que o
milagre virá. E um dia, estando em minha habitação, duvidando de se viria o milagre, ouvi uma voz
que me dizia: „Conchita, não duvides de que meu Filho fará um Milagre‟.” Foi a primeira
locução que escutava, e a deixou cheia de grande paz e alegria, mais que quando avistava a
Virgem. Conta que sentiu em seu interior, sem palavras, mas tão claro como se fosse pelos
Diário de Conchita, o.c., cap. II. Cf. também EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte II, cap. X;
JOSE RAMÓN GARCÍA DE LA RIVA, o.c., pgs. 220-225.
111 Carta à dona María Herrero de Gallardo. Cf. EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte II, cap. X.
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ouvidos. Estas locuções as descreve em seu Diário como voz de alegria, voz de felicidade, voz
de paz. Começaram a repetir-se com uma periodicidade mensal. Também Loli começou a têlas112.
Em março de 1965 apareceu por Garabandal William A. Nolan, americano de Illinois.
Este senhor quis informar-se de Conchita sobre tudo o que havia passado. Como não podiam
entender-se de palavra, a jovem acedeu a escrever um resumo do ocorrido nestes anos. Sobre
as locuções escreve o seguinte113: “Faz dois anos que não temos aparições; mas a Santíssima
Virgem nos fala interiormente, sem palavras, e entendemos muito bem. Chamam-se ‗locuções‘. Gosto
muito de ver a Virgem; mas gosto mais que me fale interiormente, porque parece estar dentro de mim”.

c) Os três Papas e o fim dos tempos
No dia 3 de junho de 1963 falecia em Roma o papa João XXIII. Nesse mesmo dia os
sinos da paróquia de San Sebastián de Garabandal soaram o réquiem por ele. Assim descreve
García de Pesquera a reação na casa de Conchita114. Encontram-se na pobre cozinha a viúva
Aniceta González e sua filha Conchita. Eis aqui o diálogo:
– “Escute: Tocam os sinos!” – exclama de pronto a filha.
– “É pelo Papa” – diz a mãe.
– “Seguramente... Pois já não faltam mais que três!”
Aniceta ergue surpreendida a cabeça:
– “Que é que estás dizendo?”
– “O que ouve. Que faltam só três Papas”.
– “E de onde tiraste isso?”
– “Não o tirei eu; falou-me a Virgem”.
Aniceta raciocina com lógica:
– “Então, quer dizer que já vem o fim do mundo?”
– “A Virgem não me disse ‗fim do mundo‘, mas ‗fim dos tempos‘.”
– “Não é o mesmo?”
– “Pois, isso não o sei”.
Adiante trataremos deste tema115.

O sacerdote D. Luis López Retenaga, da diocese de San Sebastián, descreve com detalhes sua investigação
sobre estes fenômenos de Garabandal em seu informe enviado ao bispo de Santander, Mons. Bitia. Cf.
EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte III, cap. I.
113 Cf. EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte III, cap. III.
114 Cf. ibid., parte III, cap. I.
115 Cf. 17.3 e 17.4.
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d) Encontro com Joey Lomangino e mensagem da Virgem para ele
Em 1963 Joey Lomangino, nascido nos Estados Unidos em 1930 e cego desde 47, depois
de confessar-se com o Pe. Pio e com seu beneplácito, viajou a Garabandal. Ali conheceu
Conchita, a menina vidente. Comoveram-lhe sua simplicidade, sua sinceridade, seu espírito
de oração e sua confiança na veracidade de suas visões. Ela lhe deu uma estampa na que havia
escrito a Primeira Mensagem e uma urgência: “Há que fazer muitos sacrifícios, muita penitência.
Visitar ao Santíssimo com frequência. Mas antes temos que ser muito bons. Se não o fizermos, virá um
castigo. A taça já se está enchendo e se não mudamos virá um grande castigo. O senhor o fará? Eu
não sei o seu nome, mas faça-o e convença a outros de fazê-lo”.
De suas conversas com Conchita, Joey concluiu que seria ilógico pensar que ela estivesse
enganando ou que havia sido enganada. Sua inclinação a crer-lhe se converteu em convicção:
sem dúvida a Virgem Maria veio a este povoado com uma mensagem para o mundo.
Durante sua estadia em Garabandal em março de 1964 falou a Conchita de seu desejo de
estabelecer um lugar para os afligidos abandonados, um projeto que concebeu por haver
participado em repetidas peregrinações, com enfermos, ao santuário de Santa Ana de
Beaupré, no Canadá. Deve ter comentado sobre a voz que escutou em seu interior, já que
Conchita lhe disse que falaria dele à Virgem. Duas semanas depois recebeu em sua casa em
Nova Iorque esta carta de Conchita:
―Dia de São José, 1964.
Querido Joey,
Hoje em uma locução nos Pinos, a Virgem me disse que te comunicasse que a voz que tu ouviste
era DELA. Que tu receberás novos olhos no dia do grande milagre. Também me disse que o
Lugar de Caridade que fundarás em Nova Iorque dará grande glória a Deus.
Conchita González‖.
Como serão esses novos olhos? Falaremos de Joey e desse tema mais adiante116.
9.5 Ano 1965
Assim como os dois anos anteriores transcorreram sem acontecimentos especiais
chamativos, nos que não houve estados de êxtases e as locuções se sucederam com certa
periodicidade mensal e sem manifestações externas, o ano 1965 começou de novo com uma
aparição da Virgem e com importantes revelações.

a) O Aviso
Em janeiro de 1965, Conchita teve um êxtase importante de duas horas enquanto estava
sozinha nos Pinos. A Virgem lhe revelou a natureza do Aviso que será enviado por Deus para
a purificação das consciências e do mundo, em antecipação ao grande Milagre que lhe
seguirá, do qual já falamos com antecedência.
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Estando ainda sob a impressão do conteúdo do Aviso, falou à sua tia e madrinha
Maximina, quem escreveu o seguinte: “Disse-me que íamos sofrer qualquer dia um desastre
horrível em todas as partes do mundo, disto já não nos salvará nada. Os bons para nos aproximar
mais a Deus. Os maus para que se convertam. Disse que é preferível morrer a sofrer cinco minutos isto
que nos virá. Disse que é horrível, que é coisa claramente do céu. Sofrerão em todas as partes do
mundo. Também disse a Virgem que quando soframos este castigo não lamentemos por nossas dores e
penas, mas que soframos tudo por amor a seu Filho pelo muito que o ofendemos, porque não nos
inteiramos do muito que ofendemos ao Senhor”117.
Posteriormente Conchita escreveu sobre este e outros temas em 19 de junho de 1965 ao
Pe. Laffineur, que esse dia estava em Garabandal com motivo da Segunda Mensagem,
recebida no dia anterior. Diz assim o escrito: “Será como um castigo, para aproximar aos bons
ainda mais a Deus e para advertir aos outros que ou se convertem ou terão seu merecido. Em que
consiste o aviso não o darei a conhecer. A Virgem não me falou que dissesse. Deus queira que, graças
ao aviso, nos emendemos e cometamos menos pecados contra Ele!”118. Voltarei sobre este tema
adiante119.

b) Segunda Mensagem. Ambiente prévio120
A Segunda Mensagem da Virgem foi comunicada a Conchita pelo Arcanjo São Miguel
em 18 de junho de 1965. Avisados previamente por ela houve uma grande concorrência de
pessoas.
García de Pesquera assinala que nos meses anteriores o ambiente que havia no povoado
era lamentável; aparece exatamente definido pelas testemunhas francesas em “L‘Etoile dans la
Montagne”, o primeiro livro em francês do Pe. Laffineur sobre Garabandal, que na pág. 64
diz: “Dissensões entre as famílias das videntes, discussões, críticas, desconfianças, imprudência e até
impertinências, inclusive a propósito da anunciada visita do anjo... Mas, em todos, um mal
dissimulado desejo de que passasse, ao fim, algo, depois de mais de dois anos em que não haviam tido
nada!”.
Nesses dias de confusão, concretamente em 16 de maio, já se começou a saber que
Conchita tinha um importante segredo desde o dia 1 de janeiro. Assim aparece em umas
notas do doutor Ortiz. Alguns duvidavam, mas Conchita, em troca, se mostrava segura como
nunca. Nesse mesmo mês, o pároco dom Valentín, interroga-a:
– Mas estás bem segura?, não será uma mentira ou uma imaginação tua?
– O senhor crê que a Virgem mente?
– Não, isso não!
– Pois a mim o disse a Virgem.

EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte III, cap. III.
Tomado de www.virgendegarabandal.com/RJM/milagro.htm.
119 Cf. 12.3.
120 EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte III, cap. III.
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O senhor Plácido Ruiloba, assíduo de Garabandal, andava quase sempre flutuando entre
crer e desconfiar. Na tarde do dia 25 de maio, terça, estando com Ceferino, o pai de Loli, em
casa deste, novamente começou a tirar as “coisas negativas” que cria ter visto nas “aparições”
e nas meninas. Ceferino, que nisto nunca ficava atrás, lhe acompanhou amplamente, e de tal
modo se despachavam os dois, que chegou um momento em que Julia (esposa de Ceferino) já
não pode aguentar e acabou com a conversa, lembrando a eles umas quantas coisas de sinal
mui distinto que nenhum dos dois podia negar. O marido não teve mais remédio que assentir.
Em 6 de junho, domingo de Pentecostes, quando novamente o casal Ruiloba apareceu
em sua casa, Ceferino lhes recebeu com estas palavras: “Amigo Plácido, tudo isto se acabou; não
foi mais que uma farsa... E o que anda anunciando Conchita, pura mentira. Eu já o advirto, como
sempre fiz. Já se foi outra vez dizer ao senhor bispo... Se a gente sobe nesse dia 18, que se virem. Eu
deixo correr a bola...”.
Assim andavam as coisas naquelas alturas já nas vésperas da grande data. Conchita ia
ficando sozinha. Era objeto das invejas que se agitavam em uns, das desconfianças que
atormentavam a outros, da expectação que ainda havia em muitos. E no dia 13 de junho –
domingo anterior à data tão esperada e tão temida –, se resfriou. Amanheceu o dia 14 com
uma forte afecção gripal, que elevou sua temperatura a 39 graus. A súbita enfermidade foi
objeto dos mais dispares comentários: Bonita maneira de se preparar uma „saída‟, caso na
sexta (dia 18) não passe nada!, diziam uns. As coisas de Deus, neste mundo, nunca vêm sem
alguma tribulação, diziam outros. Na quinta, 17, festa de Corpus Christi, Garabandal, como
tantos outros velhos povoados da Espanha, pôs na celebração de tal festa o melhor de sua
piedade e entusiasmo. Neste Corpus de 1965 estava um forasteiro, o Pe. Laffineur, quem teve
a honra de ir sob o palio levando a custódia. Mas Conchita não pode seguir tal celebração
mais que de longe, de seu leito de enferma. Sua mãe, Aniceta, havia preparado na rua, ao lado
da casa, um pequeno arco do triunfo, feito de ramagens e adornado de flores; também havia
posto um estandarte com as cores da bandeira nacional e um letreiro que dizia: “Viva Cristo
Rei!”.
Ao largo de todo este dia festivo foram chegando forasteiros. O mesmo ocorreu dia
seguinte, sexta, até já avançada a tarde. Abundavam os estrangeiros. Destes, “L‘Etoile dans la
Montagne” assim o recorda: “Duzentos franceses, dez norte-americanos, seis ingleses, quatro
italianos, e um ou outro representante de outros países da Europa e América”. Deveria haver
bastante sacerdotes, pois somente os de batina, bem visíveis, chegavam a dez. Chamavam
especialmente a atenção os veículos com equipe técnica do NO-DO (Noticiário-Documental),
que era o serviço espanhol oficial de notícia em imagem, e da Televisão italiana. Qual era a
postura daquela multidão? O Padre Laffineur diz que, em geral, seu comportamento foi
exemplar, mostrando-se piedosa, mesurada, penitente. Houve várias missas, com mais de mil
e quinhentas comunhões.
O enviado especial do semanário barcelonês “Por quê?”, senhor Poch Soler, escreveu um
interessante artigo. Diz assim: “Desde Cosío fizemos a viajem a pé, ao longo de sete quilômetros,
sempre encosta acima, chegando a Garabandal às duas da madrugada do dia 18. (...) A gente dormia:
nos quícios das portas, nas passarelas, nas calçadas, nas cozinhas, nas ruas... Em nosso deambular
noturno por elas, tão irregulares e pedregosas, tivemos que andar com sumo cuidado, sorteando aos

muitos que dormiam estendidos sobre o solo, sob a luz débil da dúzia de gambiarras repartidas pelo
vilarejo.
A casa de Conchita era, naturalmente, o principal ponto de atenção. Somente ela iria ser
a protagonista do que todos estavam esperando. A jovem, de dezesseis anos, tardou em
aparecer ante os curiosos, pois sua mãe, por seu estado gripal, não a deixou levantar antes de
já entrada a manhã. “Conchita – escreve em sua reportagem o senhor Poch Soler – infundia a
todos os informantes da imprensa um respeito profundo. Colegas de Paris, de Portugal, de Madrid,
operadores de NO-DO, esperávamos impacientes, mas sem enfadar-nos, o momento de poder falar
com ela”. Por fim, “às duas da tarde desse dia 18 – continua o senhor Soler –, logramos falar com
Conchita. Confesso que este foi o momento mais emocionante de minha vida jornalística. Jamais um
personagem me havia infundido tanto respeito e confiança ao mesmo tempo...”. É significativo este
comentário sobre a impressão causada ao jornalista por Conchita, que contava com a idade
psicológica de uns 8 ou 9 anos e a mentalidade infantil que tinha ao começo das aparições. Já
em 1964 comentava por carta sua tia Maximina a maturação espiritual que se havia
produzido em sua afilhada. Em concreto, não sabia como responder a afirmações de Conchita
como esta: “que a única cruz que ela pode ter é a de não amar muito a Jesus (...) que tudo o mais, por
muito que nos pareça, importa bem pouco”121.
Voltemos ao relato:
“A entrevista tem lugar na cozinha de sua casa. Estão presentes sua mãe e dois irmãos, dois
fortes moços do norte, que sustentam a casa. Ela me estreita a mão e pede desculpas pelo que
tive de esperar para conseguir a entrevista.
– Estás contente? – lhe pergunto.
– Contentíssima, senhor. Sinto uma grande alegria.
– Por quê?
– Porque vou ver ao anjo, e isto é maravilhoso.
– Percebeste a quantidade de gente que acudiu a Garabandal?
– Não deixo de pensar neles!
– E que impressão te produz esse enorme gentio?
– Minha alegria é difícil traduzir em palavras... Que contente estará a Senhora!
– É seguro que hoje verás ao anjo?
– Seguríssimo.
– A que horas?
– Isso não posso dizer, porque não sei. Eu não sei a hora, mas pressinto que será pouco tarde.
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– Que sentes quando te aparece a Virgem?
– Uma angústia (emoção) mui forte, que sobe do peito à garganta... e que se faz logo uma luz
maravilhosa.
– Que crês que te dirá o anjo?
– Certo, não sei; possivelmente será uma mensagem... Mas não sei, já veremos”.
“Quando saio à rua, o gentio se agrupa a meu redor. Todos querem que lhes conte o que
Conchita me disse. Franceses, americanos, portugueses, todos me rogam por caridade que lhes
dê alguma explicação. Custa convencê-los de que foi uma entrevista normal, de que nada me
disse a vidente sobre a hora e o lugar em que ocorrerá o êxtase”.
A partir das três da tarde, a concentração de peregrinos em torno da casa de Conchita se
foi tornando imponente. Forças da Guarda Civil se encarregavam de manter a ordem, ainda
que não houvesse necessidade de intervenção violenta em nenhum momento. Entre os
sacerdotes aportados em Garabandal, seguramente o que mais interesse despertava era o Pe.
Peel, de 87 anos, “famoso estigmatizado, a quem chamavam „o Pe. Pio francês‟, mui
conhecido na França por sua santidade e dons milagrosos, que morreu em 5 de março de
1966, convencido da verdade de Garabandal. Seguimos com a reportagem do senhor Poch:
“A tarde avançava, sem que Conchita anunciasse o momento da aparição (...). Soaram as oito,
as nove, as dez da noite... Se rezava sem cessar; se elevavam ao Céu súplicas e cantos em todos
os idiomas... até que um calafrio de emoção sacudiu a todos: à porta da casa saiu um sacerdote
e, feito silêncio, disse à multidão:
- De parte de Conchita, que todos se dirijam à Calleja, à que chamam ‗el Cuadro‘, porque ali
será o êxtase”.
A debandada que estas palavras produziram resultou inenarrável. Todos corriam
loucamente, por ver se conseguiam o melhor ponto de observação. Escreve o senhor Poch
Soler:
―O espetáculo já não só resultava impressionante, impunha quase medo... Uma mulher
arrastava seu filho de 5 anos por entre as pedras: o pequenino chorava, mas a mulher não
podia prestar-lhe atenção, havia que chegar a um bom lugar como fosse. O cego americano
(Joey Lomangino) subia encosta acima ajudado por seus familiares. Um inválido de ambas
as pernas me pediu que lhe desse a mão para poder subir por aquele pedregoso caminho... O
drama humano que conduz a todas estas pessoas ao ‗Cuadro‘ nos comove a todos. Estes seres
têm sua vida condicionada pelo sofrimento, e sua admirável resignação é o melhor milagre
desta noite em Garabandal”.
No Cuadro, o sossego ia se impondo à multidão. Quase todos rezavam em alta voz,
formando dois coros, em que se alternava o espanhol com o francês. Era uma noite
inexplicavelmente luminosa, com milhões de estrelas cintilantes, ainda que sem lua. O senhor
Poch assim viu a cena:

“Por volta das 23:45 Conchita, seguida de alguns sacerdotes e sete guardas civis, sobe pela
Calleja, em estado totalmente normal. Avança com o olhar fixo. Os ‗flash‘ dos fotógrafos
começam a disparar sobre ela. Um guarda lhe pergunta:
– É aqui Conchita?
– Não, senhor, um pouco mais acima.
Ao chegar ao lugar assinalado, a jovem cai de joelhos sobre as afiadas pedras do caminho.
Começa o êxtase. O momento é emocionante. Os olhos de Conchita miram fixos ao Céu; ri e
pronuncia umas palavras em voz muito baixa...; mas em seguida muda totalmente de expressão e
umas lágrimas rolam por suas faces. Fotógrafos e operadores da televisão disparam suas
câmeras, e seus potentes flashes de luz dão em cheio nos olhos, plenamente abertos, mas ela sequer
pestaneja ou faz o menor gesto. O êxtase é absoluto”.
Singularmente valioso é o testemunho do Pe. Luis Jesús Luna, sacerdote que havia
chegado de Zaragoza:
“Encontrei-me, enfim, no alto, a pouco mais de alguns metros de Conchita, que já estava em
êxtase e a quem via e ouvia perfeitamente. Impressionou-me aquela beleza sobrenatural de seu
rosto, falando sem pestanejar, entre torrentes de luz que projetavam focos, câmeras e lanternas.
Estremeceu-me vê-la chorar, como até então nunca havia visto. De seus olhos brotavam grossas
lágrimas, que se juntavam em um filete e, após encher a concavidade de sua orelha esquerda
(única visível para mim naqueles momentos), caiam ao solo como a água de um grifo mal
fechado... A ouvi dizer com voz entrecortada e ofegante:
– Não..., não...! Ainda não...! Perdão, perdão!...
Logo a vi elevar-se uns sessenta centímetros, com a mão direita ao alto e sem nenhum apoio; para
cair novamente contra o solo, de joelhos, com um estremecedor estampido. Em seguida dizia,
como repetindo e perguntando:
– Sacerdotes?... Bispos?... Dois de julho?...
A vi benzer-se com majestosa lentidão... e subitamente levou as duas mãos ao rosto, tratando de
proteger-se contra os potentes refletores. O êxtase havia terminado”.
Conchita, sorridente, sem mostra de fadiga alguma, se levantou. Os seis guardas civis
dificilmente logravam protegê-la da multidão. Todo mundo queria vê-la de perto, tocá-la se
possível, fazer-lhe perguntas..., sobretudo desde o momento em que se correu que havia
recebido uma mensagem. Ela ficou de dar a mensagem do anjo ao dia seguinte, pela manhã,
depois da comunhão. Nesse dia, sábado 19 de junho, segundo ia entrando a manhã, crescia a
afluência de curiosos à casa da jovem, em espera de conhecer por fim a mensagem. Ela
apareceu como nova. Incansável e pacientemente ia atendendo a todos o melhor que podia.
Por fim, ao meio-dia, se fez junto à porta de Aniceta a ansiada proclamação.
O já mencionado sacerdote dom Luis Jesús Luna leu em voz alta o que Conchita lhe
havia dado, escrito de seu punho e letra. Posteriormente o texto se completou, ficando assim:
“Como não se têm cumprido e não se têm feito conhecer minha Mensagem de 18 de outubro,

os direi que esta é a última. Antes a taça estava enchendo, agora está transbordando. Muitos
sacerdotes, bispos e cardeais vão pelo caminho da perdição, e com eles muitas almas mais. À
Eucaristia cada vez se lhe dá menos importância. Deveis evitar a ira de Deus sobre vós com
vossos esforços. Se lhe pedis perdão com vossas almas sinceras Ele os perdoará. Eu, vossa
Mãe, por intervenção do Anjo São Miguel, os quero dizer que os emendeis. Já estais nos
últimos avisos. Os quero muito e não quero vossa condenação. Pedi-nos sinceramente e Nós
lhe daremos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na Paixão de Jesus”.
Na última aparição a Conchita, em 13 de novembro de 1965, a Virgem lhe explicou por
que o Anjo deu a Mensagem: “Sabes, Conchita, por que não vim pessoalmente em 18 de
junho a dar-te a Mensagem para o mundo? Porque me dava pena dizê-lo, mas os tenho que
dizer para vosso bem e glória de Deus se a cumpris. Os quero muito e desejo vossa salvação
para reuni-los em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade, Conchita, que tu me
responderás? “E eu lhe disse: ‗Se estivesse sempre vendo-a, sim; mas se não, não o sei, porque sou
muito má‘.” A Virgem responde: Tu, coloca à parte tudo e Nós te ajudaremos, como também a
minhas filhas Loli, Jacinta e María Cruz”.
c)

Quarto comunicado da autoridade eclesiástica

Com data de 8 de julho de 1965, cerca de três semanas depois da Segunda Mensagem,
Mons. Beitia, que já havia obtido do Papa a aceitação da renúncia da diocese, publica uma
nota negativa (a quarta desde o momento das aparições) na que indica de novamente não
constar a sobrenaturalidade dos fenômenos. Pouco depois, em 16 de agosto, Mons. Beitia
marcha definitivamente de Santander. Chama a atenção que aos 63 anos e com tão somente
três de bispo de Santander, apresente a renúncia da diocese e permaneça retirado em um
povoado de Vizcaya até seu falecimento em 1985.
O Pe. García de Pesquera entende que a reação apaixonadamente hostil contra a
Segunda Mensagem de um grupo de sacerdotes da diocese, “pesara não pouco para que a
comissão de Santander se decidisse a publicar uma nova nota sobre as coisas de Garabandal. Mons.
Eugenio Beitia Aldazábal, que já havia deixado de ser bispo titular da diocese, mas que continuava a
frente dela como administrador apostólico, prestigiou dita nota com sua autoridade e sua assinatura,
ainda que não faltassem motivos para duvidar de que ele, intimamente, estivesse em pleno acordo com
o que oficialmente se declarava”122.
Corroboraria esta impressão o fato de que recebeu as agudas e objetivas considerações a
favor do caráter sobrenatural dos fenômenos observados nas videntes por parte D. Luis
López Retenaga, sacerdote da diocese de San Sebastián, que lhe enviou um longo relatório
em três partes (em dezembro de 1962, em abril de 1963 e em setembro do mesmo ano), com
observações pessoais onde justifica as negações e contradições das meninas em janeiro de
1963, e uns julgamentos do caráter dos fenômenos que experimentaram depois desse período
de dúvidas, que elas não sabiam como chamar. Assim diz em seu relatório: “Durante a Semana
Santa, repetidas vezes me falaram das ‗visões internas‘ que pareciam ter as meninas. Pude examinar

Ibid., parte III, cap. IV. Uma exposição detalhada de todo o ocorrido em torno à Segunda Mensagem e à
reação que provocou, pode ser lida nos capítulos III e IV da terceira parte de dito livro.
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em separado a Conchita e Loli, e cheguei à conclusão de que se tratava de ‗locuções‘, como logo se fez
notar ao bispo de Santander, monsenhor Beitia, em conversa mantida com ele em 17 de abril”123.

d) Despedida e última aparição
Em 30 de setembro de 1965 Jacinta e Loli deixaram Garabandal para estudar como
internas gratuitas em um colégio de religiosas na vila aragonesa de Borja (Zaragoza), ante o
olhar choroso de Conchita, que também deveria ter ido no dia anterior, festa de São Miguel,
a um convento de carmelitas em Pamplona. Mas sua mãe lhe retirou a permissão dada
anteriormente para esse dia, porque esperava que Conchita fosse antes a Roma para
testemunhar ante a Santa Sé e, ao atrasar os preparativos, não quis que ingressasse no
convento até que previamente se fizesse ouvir em Roma.
Em 30 de outubro, quando estava fazendo na igreja sua habitual visita a Jesus
Sacramentado, teve uma locução na que a Virgem lhe disse que subisse aos Pinos no dia 13 de
novembro. Escreveu então várias cartas, uma delas ao sacerdote mexicano Pe. Gustavo
Morelos, com data de 8 de novembro124: “Já vê o senhor, sem receber resposta sua, volto a lhe
escrever, e é para dizer-lhe que tive uma locução da Virgem e me disse: Sábado, dia 13 de
novembro, vem aos Pinos, e ali me verás. E me traga muitos objetos e Eu os beijarei todos,
para que tu os repartas: meu Filho, por meio deles, fará prodígios... Peça muitíssimo por mim,
para que me vá logo ao convento e seja boa. Em união de orações.”
O anúncio se cumpriu. Esteve só nos Pinos com a Senhora. Escreve Conchita: “Era uma
aparição especial, para beijar objetos religiosos e logo reparti-los, já que eles têm uma grande
importância. Eu estava com grandes desejos de que chegasse esse sábado, dia 13, para voltar a ver a
quem semeou em mim a felicidade de Deus: a Virgem e o Menino Jesus. Estava chovendo; mas a mim
não me importava subir aos Pinos. Levava comigo muitos rosários que recém me haviam presenteado
para reparti-los; e como me tinha dito a Virgem na locução, os levei para que os beijasse. Subindo só
aos Pinos ia dizendo, mui arrependida de meus defeitos, que não cairia mais neles, porque me dava
apuro apresentar-me diante da Mãe de Deus sem retirá-los (...).
Eu trazia mastigando um chicle, mas quando a estava vendo deixei de mastigá-lo e o pus em um
dente. Ela notou que eu o trazia, e me disse: Conchita, porque não deixas teu chicle e o ofereces
como um sacrifício pela glória de meu Filho? E eu com vergonha, o tirei e joguei ao chão. Depois
me disse: Lembras-te do que te disse no dia de teu santo de que sofrerias muito na terra? Pois
te volto a dizer. Tem confiança em Nós e o oferecerás com gosto aos Nossos Corações, pelo
bem de teus irmãos. Porque assim estarás mais unida a Nós. Eu lhe disse: ‗Que indigna sou, Oh
nossa Mãe, de tantas graças recebidas por Vós, e ainda vir hoje a mim para sobrelevar a pequena cruz
que agora tenho‘. Ela me disse: Conchita, não venho só por ti, mas por todos os meus filhos,
com o desejo de aproximá-los a Nossos Corações (...).
Depois disso me pediu que dissesse as petições dos demais, que me haviam encomendado. E eu as
disse. E me disse: Fala-me, Conchita, fala-me coisas de meus filhos, a todos os tenho sobre meu
manto. Eu disse: é mui pequeno, não cabemos todos. Ela sorriu (...).
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Tens estado mui pouco. Também me disse: Será a última vez que me vejas aqui, mas estarei
sempre contigo e com todos os meus filhos. Depois acrescentou: Conchita, por que não vais
mais amiúde a visitar meu Filho no Santíssimo? Por que te deixas levar pela preguiça, não
indo visitá-lo quando te está esperando dia e noite?
Como já escrevi, estava chovendo muito, e a Virgem e o Menino Jesus não se molhavam nada.
Eu, quando os estava vendo não me dava conta de que chovia, mas quando deixei de vê-los estava
ensopada. Eu disse: ‗Ai, que feliz sou quando os vejo! Por que não me leva contigo agora?‘ E me
respondeu: Lembra-te do que te disse no dia de teu santo. Ao apresentar-te diante de Deus
tens que mostrar-lhe as mãos cheias de obras feitas por ti em favor de teus irmãos e para a
glória de Deus, e agora as tens vazias.
E nada mais. Passou-se esse feliz momento que passei com minha Mamãe do Céu e minha
Amiga, e com o Menino Jesus. Os deixei de ver, mas não de senti-los. De novo têm semeado em meu
ânimo uma paz e uma alegria e uns grandes desejos de vencer meus defeitos para conseguir amar com
todas as minhas forças, aos Corações de Jesus e de Maria, que tanto nos querem”.
9.6 Anos 1966-67
Poucas semanas depois da última aparição, em janeiro de 1966, Conchita viajava a Roma,
onde pode saudar a Paulo VI125. Ao regressar se traslada a Pamplona com o fim de tornar-se
religiosa. Mas o Senhor tinha outros planos.

a) Uma locução importante
Em 7 de fevereiro de 1966 Conchita entrou como aspirante nas Carmelitas Calçadas
Missionárias de Pamplona, buscando paz e fugindo da quantidade de pessoas que a
procuravam e a submetiam a um constante interrogatório. Foi também com o desejo de
seguir a vocação religiosa. Seis dias depois Nosso Senhor a faz entender, mediante uma
locução extraordinária, o caminho especial que lhe tem reservado: “Te escolhi para o mundo,
para que estejas nele, enfrentando-te com as muitas contrariedades que por Mim encontrarás. Tudo
isso quero Eu para tua santificação, e que o ofereças para a salvação do mundo. Deves falar ao mundo
de Maria. Lembra-te que em junho me perguntaste se serás monja. Te disse: em qualquer parte
encontrarás a Cruz, o sofrimento, e o torno a dizer agora. Conchita, tens sentido Meu chamado para
ser minha esposa? Não, porque não a chamei (...). Disse: então, não me queres Jesus? Me disse:
Conchita, tu me perguntas isso? Quem te redimiu? Cumpre minha vontade e encontrarás meu amor.
Examine-se bem, pensa mais nos demais, não te importem as tentações; se és fiel ao meu amor,
vencerás as muitas tentações. Sê inteligente no que te digo, inteligente espiritualmente, não te tapes tu
mesma os olhos da alma, não te deixes enganar por ninguém. Ama a humildade, a simplicidade,
nunca penses que o que fizeste é muito, pensa no que tens de fazer e no que deves fazer, não para
ganhar o Céu, mas para o mundo, que cumpra minha divina vontade; que toda alma se prepare. Quem
tenha sua alma disposta para ouvir-me, saberá o que é minha vontade.”126 Permaneceu ali até o
mês de setembro, em meio a obscuridades e dúvidas.

b) Crise de 1966
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Durante 1966, tanto Conchita como Jacinta e Loli, passaram por uma crise profunda
sobre a verdade de tudo o que lhes havia ocorrido. Para Conchita começaram durante a
Quaresma de 1966, com fortes tentações contra a fé na presença real de Jesus Cristo na
Eucaristia. No início da Semana Santa estas tentações chegaram a ser tão violentas que
deixou de comungar. Segundo suas próprias palavras assim se expressava: “Parecia-me que me
davam simplesmente um pedaço de pão”. Conta-se no Diário que estas tentações contra a fé
foram seguidas de dúvidas sobre a realidade objetiva de suas visões127. Conchita se
perguntava se não havia sido tudo jogo de sua imaginação, ou se houvera sido vítima de
alguma turbação psíquica ou mental. Na mesma época, Loli e Jacinta em distintos lugares e a
quilômetros dela sofriam o mesmo fenômeno angustiante interior sobre a realidade de suas
aparições. Estas dúvidas foram em crescendo nos meses seguintes. Posteriormente as três
meninas se encontraram em Garabandal. Em meados de agosto, elas decidiram ir comunicar
suas dúvidas e temores ao sacerdote. Passado o tempo, recuperaram totalmente a certeza das
aparições e sua fé se robusteceu.
Não devem estranhar estas dúvidas, já que são um fenômeno comum em muitos videntes
e em muitos santos, tanto os que tiveram fenômenos extraordinários quanto os que não os
tiveram. Em realidade, Deus permite que estas dúvidas sucedam para purificar e fortalecer
suas almas, para que sejam mais compreensivos com as misérias dos demais e para fazê-las
mais humildes, ainda que seja a custa de sofrimentos intensos que, sem dúvida, padeceram ao
recordá-los. Algumas vezes sofrem porque consideram que, com essas dúvidas, fizeram
sofrer ao Senhor ou a Virgem Maria, ainda que já estejam perdoadas essas ofensas128.

c) Conchita em Burgos
Em setembro de 1966 Conchita saia do convento de Pamplona e em outubro ingressava
como aluna interna no colégio que as Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza têm em
Burgos. Esteve ali até o Natal de 1967.
Entrou com o nome de Maria, para que ninguém a conhecesse. Fez-se encargo de sua
formação a Madre María Nieves García, diretora do colégio. Pode ser visto no Anexo V uma
relação anual da Madre sobre suas recordações dos anos de Conchita no colégio, de grande
valor testemunhal. Conta a Madre que foi providencial o tempo que esteve no colégio.
Ajudou em sua formação espiritual e também a acompanhou nas situações difíceis e
comprometedoras com as que se encontrou. Dom Manuel Guerra foi seu confessor.
Enquanto esteve com a Madre Nieves escreveu o Diário do colégio, que entregou a esta
sem que se o pedisse. A Madre também escreveu em um diário pessoal tudo o que Conchita
lhe contava em suas frequentes conversações. Toda essa documentação a guardou
cuidadosamente. O Diário pessoal foi lido pelo P. García Pesquera, que o utiliza em seu
citado livro, onde transcreve o mais significativo129. Por exemplo, na festa de Todos os
Santos, Conchita e a Madre falaram longamente. Tomando como tema a vida dos bemaventurados e o que há que fazer para chegar ali, Conchita lhe comentou: “Um dia, em uma
Cf. ibid., cap. 11.
Uma análise mais detalhada da crise de 1966 pode ser vista em JOSÉ RAMÓN GARCÍA DE LA RIVA, o.c.,
pgs. 228-233.
129 EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, Apêndice.
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aparição da Virgem, nós levávamos o cilício, ainda que mui frouxo, e para que Ela se desse conta de
que o levávamos (o tínhamos na cintura), nós o apalpávamos de quando em quando. Nos disse: Sim,
já sei que os levais; mas não é isso exatamente o que peço de vós, nem o que mais me agrada,
mas A FIDELIDADE NA VIDA ORDINÁRIA”130. Também leu este Diário o Padre Nieto,
confessor de Conchita ao sair do colégio, que residia na Universidade Pontifícia de Comillas
e que está em processo de beatificação.

d) Último comunicado da autoridade eclesiástica
Como consequência da crise de 1966, e ante a pressão contrária às aparições que recebeu,
Conchita chegou a assinar um escrito (que lhe apresentaram depois de suas declarações no
mês de setembro ante o bispo de Santander, Mons. Puchol), no que negava as mesmas, ainda
que implicitamente seguisse crendo.
Em uma nota de 17 de março de 1967, Mons. Puchol comunicava que “não existiu
nenhuma aparição. Não houve nenhuma mensagem. Todos os fatos ocorridos têm explicação natural”.
Semanas depois, em 8 de maio, o bispo falecia tragicamente em acidente de carro. Ao
inteirar-se do falecimento comentou chorando Conchita à Madre Nieves: “Sinto muito o que
passou! Era muito bom e jovem. Pobrezinho! Tudo o fazia com boa intenção, não é mesmo?... Isto nos
avisa que devemos estar preparados. Tantas coisas nos podem ocorrer na vida!... Agora o bispo o
saberá tudo!”131.
Ainda que a declaração do bispo Puchol não seja um pronunciamento formal, caberia
concluir que com essa comunicação se enterrava definitivamente o fenômeno Garabandal.
Que haveria de dizer a respeito? Talvez o mesmo que o fariseu Gamaliel ao Sanedrim quando
seus membros prenderam aos apóstolos e os encarceraram por ensinar ao povo que Jesus
havia ressuscitado. Tentaram fazê-los calar sem consegui-lo. Então se levantou e lhes
argumentou assim: “Israelitas, tenhais cuidado do que ides fazer com esses homens (...). Assim pois,
os digo agora: despedi-vos desses homens e deixai-os, porque se este designo ou esta obra procede dos
homens se dissolverá; mas se procede de Deus não podereis acabar com eles; não seja que os encontreis
combatendo com Deus”132.
Muitas vezes, quando as meninas de Garabandal pediam a Virgem um milagre para que
o povo acreditasse, Ela respondia já crerão, já crerão. Por isso, se tratará de estar atentos ao
curso dos acontecimentos para comprovar se se vão cumprindo os anúncios proféticos que a
Senhora comunicou. Mais adiante se exporá o desenvolvimento da postura da autoridade
eclesiástica até o momento presente.
9.7 As videntes
As meninas, a princípio, quiseram ser religiosas, mas a Virgem lhes disse que preferiria
que formassem uma família, onde poderiam viver cristãmente e educar seus filhos no amor de
Deus. As quatro se casaram e tiveram filhos.
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132 Atos dos Apóstolos 5, 35ss.
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A Madre María Nieves comenta que Conchita teve que padecer o acosso de muitas
pessoas que acudiam a buscá-la em Garabandal, perseguindo-a, perguntando-lhe sobre os
fatos, tocando-a, porque a tratavam como se fosse uma santa. Por isso, em 1970 deixou seu
povoado e foi viver nos Estados Unidos, onde ninguém a conhecia. Joey Lomangino (de
quem se falará adiante133) convidou-a a ir a sua casa e a ajudou a ambientar-se no novo país.
A princípio sofreu muito devido ser muito jovem ainda. Teve de buscar trabalho, aprender
inglês e se adaptar em uma grande cidade. Enamorou-se de um encanador chamado Patrick
Keena. Com o tempo, ele abriu um restaurante, se casaram, tiveram três meninas e um
menino. A Madre Nieves seguiu mantendo contato com ela. Descreve-a como normal,
simples, humana, não protagonista, piedosa sem beatice, que busca a vontade de Deus. Nunca
no colégio disse quem era, ainda que se falasse dela no mundo inteiro. Não se queixa de seus
enormes sofrimentos e não culpa a ninguém do que lhe ocorreu.
Nos Estados Unidos colabora na associação que Joey fundou para dar a conhecer as
aparições marianas de Garabandal. Também ajuda na casa de Nova Iorque das filhas de
Madre Teresa de Calcutá. Uma religiosa da Comunidade foi madrinha de batizado de seu
filho Patrick. Conchita nunca se serviu de quem é, nem de suas excelentes amizades, para
prosperar na vida. É uma mulher que, em sua maturidade (é avó de vários netos), espera com
serenidade que ocorram os acontecimentos que a Virgem predisse quando ela e suas amigas
ainda eram meninas. Vendeu há anos sua casa de Garabandal comprando uma em Fátima,
que também vendeu em 2007 para comprar outra na mesma localidade, mas bem próxima ao
Santuário.
Mari Loli se casou com um professor de informática e teve três filhos, duas meninas e
um menino. Vivia nos Estados Unidos e faleceu em 20 de abril de 2009. Sofreu muito em sua
vida, tal como a comunicou a Senhora, pouco antes de 30 de setembro de 1965, data em que
saiu de Garabandal para estudar junto com Jacinta em um colégio religioso de Borja
(Zaragoza). Quase nas vésperas da viajem, teve uma locução, e entendeu que a Virgem lhe
dizia: Loli, se em adiante já não me mostro mais a ti, é que há chegado a hora de sofrer134. Nos
últimos sete anos de sua vida padeceu uma rara e grave doença, lúpus eritematoso, no sistema
respiratório. À consequência do lúpus, sofria um enfisema pulmonar que produzia várias
crises respiratórias. Nos últimos meses apenas podia caminhar porque sufocava e respirava
com muita dificuldade. Uma piora repentina em seu estado desencadeou o fatal desenlace.
Dedicou sua vida a rezar e oferecer seus sofrimentos pelos sacerdotes. No momento do
falecimento estava acompanhada de seu esposo, os três filhos, netos, sua irmã Sari, que se
trasladou de Garabandal acompanhada do filho Alan ao saber de sua piora. Aos atos fúnebres
assistiram também as duas videntes residentes nos Estados Unidos, Conchita e Jacinta. A
quarta vidente, Mari Cruz, que vive na Espanha, se encontrava enferma.
Jacinta, da mesma idade que Loli, foi a única a que se apareceu o Sagrado Coração
durante o período das aparições da Virgem. Foi na sexta-feira, 30 de junho de 1961, última
sexta do mês consagrada ao Sagrado Coração, no lugar do povoado chamado El Cuadro.
Agora vive na Califórnia, Estados Unidos. Contraiu matrimônio com um militar da marinha
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e tem uma filha. Quase todos os verões os passa em Garabandal. Seu marido há muitos anos
colabora em uma associação de pessoas deficientes.
Mari Cruz, a quarta das videntes, em um momento determinado negou as aparições.
Sobre este fato falou Conchita em 8 de setembro de 1965 respondendo a uma pergunta do Pe.
Laffineur135: “Certamente, Mari Cruz viu a Virgem. Suas negações de agora se devem a uma
operação misteriosa do demônio. Depois do milagre, ela reafirmará a verdade de seus êxtases”.
Contraiu matrimônio com um empregado da construção civil e tem quatro filhos, três
meninos e uma menina. Reside em Avilés (Astúrias, Espanha). A Madre María Nieves afirma
que atualmente está completamente positiva. Além disso, ela guarda um documento
recentemente publicado das perguntas que, a pedido das Siervas del Hogar de la Madre, fez a
Mari Cruz sobre o porquê de sua negação. Responde que negou porque sua mãe se punha
nervosa e chegou a adoecer do estômago. E conclui: “Senti e sinto remorsos por haver negado”
(cf. http://www.virgendegarabandal.com/testimonioMariCruz.htm).
9.8 Os objetos beijados pela Virgem
A Virgem beijou desde o princípio muitos objetos religiosos como crucifixos, estampas,
medalhas, missais, rosários etc., que os entregava as meninas para que os beijasse. Todo o
mundo é testemunha dos prodígios que diariamente ocorriam, já que eram muitos os objetos
que a Virgem beijava e as petições atendidas individualmente, e as meninas, que recebiam
esta multidão de objetos sem saber a quem pertenciam, os devolviam a seus donos um a um,
em êxtase, guiados pela mesma Virgem.
Para a última aparição, de 13 de novembro de 1976, a Virgem pediu a Conchita que
levasse muitos objetos religiosos para beijá-los. Assim o relata a vidente: “Quando cheguei aos
Pinos comecei a tirar os rosários que levava; e estando-os tirando, ouvi uma voz muito doce, a da
Virgem, que se distingue entre todas, e me chamava por meu nome. Eu lhe respondi: Sim? E nesse
momento a vi com o Menino Jesus nos braços. Vinha vestida como sempre e mui sorridente. Eu lhe
disse: ‗Vim trazer os rosários para que os beije‘. E Ela me disse: já os vejo (...). E me pediu: Dá-me,
para que possa beijar todos os que trazes. E se os dei.
Levava comigo uma Cruz e a beijou, e depois me disse: Passa-a pelas mãos do Menino Jesus.
E eu o fiz e Ele não disse nada. Eu lhe disse: ‗Esta Cruz a levarei comigo ao convento‘, outra vez não
me disse nada. Depois de beijá-los me disse: Meu Filho por meio desse beijo que eu dei fará
prodígios, reparte-os aos demais. Claro, eu assim o farei”.
Estes objetos têm especial importância já que a Virgem disse que os que os levem com
devoção passarão seu purgatório sobre a terra; e também disse a Virgem, como fica
assinalado, que seu Filho, por meio destes objetos beijados, fará milagres. Esta é a causa pela
que as numerosas folhas dos missais hoje se podem ver em pequenos pedaços anexados a
medalhas que tantos milagres e curas estão fazendo pelo mundo inteiro. Muitas almas que
acreditaram nessa promessa já passaram seu purgatório nesta vida e depois da morte cabe
pensar que a Virgem se os levará docemente com Ela ao Paraíso.

Ibid. O Pe. Laffineur esteve em Garabandal em setembro de 1965 e submeteu a jovem a nada menos que 45
questões ou perguntas. Escreveu o livro “L‘Etoile dans la Montagne” sobre as aparições.
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9.9 Favores espirituais e curas. Predileção pelos sacerdotes. O “hombrín”136.
Numerosos são os favores espirituais e curas ocorridas tanto entre os que acudiram a
Garabandal durante o período das aparições, como depois: a conversão de incrédulos ou de
pessoas não católicas; a reforma de muitos que eram indiferentes à prática religiosa; a
conversão de muitos pecadores.
Assinalamos um exemplo significativo relacionado com o doutor Luis Morales Noriega,
designado em 1961 pelo bispo administrador apostólico D. Doroteo Fernández como médico
principal na comissão investigadora das aparições. Graças a dito favor o Dr. Morales se
retratou de sua anterior opinião negativa e reconheceu publicamente a autenticidade das
aparições da Virgem Maria em Garabandal durante uma conferência que deu no Ateneu de
Santander em 1983. Anteriormente o Dr. Morales havia vivido no hospital de Valdecilla em
Santander uns acontecimentos que lhe comoveram profundamente: o câncer de sua esposa
em que, depois de muitas dores, durante o último mês de vida recuperou a paz interior por
meio de um crucifixo beijado pela Santíssima Virgem em Garabandal, recebeu os Santos
Sacramentos e morreu com uma grande paz. Este crucifixo foi entregado pela senhora María
Herrero a D. Antonio Francisco Bonín Cavero que também estava enfermo de um câncer
terminal ao mesmo tempo em que a esposa do Dr. Morales. Quando tudo já estava ultimando
para Antonio, o médico que fazia as últimas provas exclamou “o que está acontecendo a
Antonio é um milagre”. Em efeito, foi curado milagrosamente e pouco depois já estava de
volta a sua casa.
Ambos sucessos comoveram profundamente ao Dr. Morales, que foi testemunha deles.
Uma vez mais se cumpriam as palavras da Virgem: pelos beijos que dei, Meu Filho fará
prodígios.
Especial relevância têm os favores relacionados com os sacerdotes. Sempre mostrava a
Virgem pessoal delicadeza por eles e, ainda que fossem sem a vestimenta sacerdotal, as
meninas, em êxtase, os reconheciam. Pela clara exposição do significado de Garabandal para
os sacerdotes, se transcreve no Anexo VI o testemunho de um que recolhe alguns dos muitos
elementos de Garabandal que lhe sustentaram e, literalmente, lhe “salvaram” – afirma –
durante anos de agudo sofrimento espiritual.
Como exemplo deste cuidado expomos um caso bem singular que conta o Pe. García de
Pesquera137. Ocorreu nos primeiros dias de setembro de 1961. Estava o Pe. Ramón Andreu
na taverna de Ceferino, pai de Loli, quando bruscamente entra um sacerdote que acabava de
chegar ao povoado e se dirige a ele com certa agressividade para manifestar sua
desconformidade com o que estava acontecendo. Tratava-se de um padre asturiano, forte,
quadrado como um condutor de caminhões. O Pe, Andreu, para despachá-lo, chamou o
doutor Ortiz, de Santander, que andava também por ali, e lhe disse: “Ouça, doutor Ortiz: aqui
está este sacerdote que se interessa muito por isto, e como é intelectual, o senhor pode explicar-lhe
algumas coisas...”.

“homenzinho”. (NdT)
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O doutor Ortiz o levou. Em dez minutos estava de volta, mas com um humor totalmente
distinto: pálido, trêmulo, contorcido:
– Pe. Andreu, isto é verdade! Eu sou um convencido.
– Ouça, vamos devagar... há dez minutos isto não lhe agradava nada, e agora já é o
senhor um convencido? Não lhe parece que vai muito depressa?
– É que, veja o senhor o que há passado. Andava com este senhor Ortiz por aí , quando
aparece em êxtase uma das meninas, a que se chama Jacinta, e vem junto a mim, e me faz o
sinal da cruz, e havia ao meu lado um hombrín, e lhe fez o mesmo, e logo me dava a beijar a
cruz, e se a dava também ao hombrín. Nisto, eu pensei: se é verdade que é a Virgem que se
aparece, que se acabe o êxtase. No mesmo momento a menina baixa a cabeça e me fica
mirando inteiramente normal! Eu fiquei sem respiração, e lhe disse:
– Mas, é que não vês a Virgem?
– Não, senhor.
– Por quê?
– Porque se me retirou.
A menina deu meia volta e se já se ia. Não deu quatro passos quando caiu de novo em
êxtase, e outra vez veio aonde estávamos nós, e me persignou a mim, e logo ao hombrín; e
me deu para beijar a cruz a mim, e ao hombrín...
– Ouça, ouça – lhe interrompeu o Pe. Andreu –: mostre-me quem é esse hombrín, porque
me parece que o tipo de veras interessante neste caso é o hombrín e não o senhor.
Assim era, em efeito, como se desvelou prontamente. O hombrín era um sacerdote,
pároco de certo povoado, que levava já tempo terrivelmente atormentado por grandes
dúvidas sobre sua ordenação sacerdotal, em concreto duvidava se o sacramento havia sido
válido, e se estava exercendo indevida e nulamente as funções sacerdotais... Só Deus podia
saber o que vinha sofrendo o pobre homem a causa daqueles escrúpulos. Quando ouviu falar
de Garabandal e das “maravilhas” que ali sucediam, pensou que talvez pudesse estar ali a
saída para seu obscuro túnel.
Logo que pode, foi-se à famosa aldeia. Mas antes de chegar a ela, se disfarçou
conscienciosamente; tão premeditadamente se disfarçou, diz o Pe. Andreu, “que ali não havia
maneira de suspeitar, nem remotamente, a pessoa de um padre; era o bichano mais raro que pudesse se
imaginar. Estava bem posto o de ‗o hombrín‘!‖.
Para ele já foi uma primeira e consoladora resposta a suas dúvidas interiores, logo ao
chegar, que a menina, tão marcadamente fosse repetindo nele tudo o que fazia ao sacerdote
que tinha ao seu lado... mas não bastou. Qualquer coisa deixa logo tranquilo a um
escrupuloso! Depois da primeira alegria, se lhe torna a obscurecer o espírito. E pensa: “Eu
não posso ir-me assim; necessito mais provas”. Buscou lugar para passar a noite, e esperou para

ver se no dia seguinte obtinha essas provas absolutamente convincentes que tanto
necessitava.
Chegou o novo dia; e o pobre homem não teve que esperar, como de ordinário, até a
caída da tarde. Já pela manhã houve um êxtase interessantíssimo; muitas pessoas acudiram à
chamada celestial, e nosso hombrín, naturalmente, na primeira linha. Quando a menina
estática começou a dar a beijar o crucifixo, a gente se pôs logo em fila; e dali observava com
que graça celestial a vidente oferecia seu sacramental, e com que emoção o iam beijando os
alinhados um após outro... Mas não se contentou com observar; sua mente trabalhava, e fez
essa precisa formulação: “Se de verdade eu sou sacerdote, que a menina, em vez de dar-me o
crucifixo para beijar, como aos demais, venha e me faça o sinal da cruz com ele”.
A menina chega então em frente ao brigada da Guarda Civil: para diante dele, sorri, e
sem o olhar lhe persigna lentamente. Logo continua seu recorrido pela fila, dando o crucifixo
para beijar... Chega ante o hombrín, e lhe persigna! A resposta parecia claríssima; mas... o
homem era difícil. Não tardou em pensar: isto não vale, porque também persignou ao
brigada; e o brigada não é padre. Se em vez disto houvesse dado a beijar o crucifixo a todos,
sem exceção, e a mim, só a mim, me houvesse persignado três vezes, então sim que não
haveria dúvida.
Não acabava de pensá-lo, quando a menina interrompe seu recorrido e marcha correndo
ao começo da fila, para ir dando de novo o crucifixo para beijar... Chega outra vez ante o
brigada, e após uma brevíssima pausa, sorri e lhe dá a santa imagem para beijar, como aos
demais... E já de novo está ante o hombrín; podemos imaginar a emoção deste. A menina,
com todo o cuidado, lhe vai persignando respeitosamente até três vezes! E algo mais; lhe diz
clarissimamente: “Sim”.
Aquilo foi o cume; o pobre hombrín tratou de dissimular suas lágrimas enquanto a
menina seguia pela fila, e se foi à igreja tão rápido como pode. Ali, na sacristia, desfez um
invólucro que trazia com ele..., vestiu com mais emoção que nunca sua batina de sacerdote, e
logo caiu de joelhos ante o sacrário, sem acertar a expressar ao Senhor e à Mãe tudo o que
sentia de emoção e agradecimento. Quando sai, já é verdadeiramente “outro”. Muito mais por
dentro que por fora. Quantas delicadezas como esta tem Maria com seus filhos prediletos!
9.10 Difusão das aparições de Garabandal
Os fatos ocorridos tiveram em seguida uma grande ressonância midiática. Depois,
gentes de todo o mundo passaram a dar a conhecer as aparições da Virgem em San Sebastián
de Garabandal, de forma especial por meio dos numerosos centros de Garabandal existentes
nos cinco continentes.
Também se têm difundido as aparições através dos meios informativos, imprensa, rádio
e televisão, entre os que merecem especial menção o programa da BBC sobre Garabandal que
foi premiado no Reino Unido. Ante a importância dos fatos, uma equipe dirigida por Bill
Nicholson propôs a Conchita realizar este filme. Como se relata em outro lugar 138, Conchita
obteve a permissão do bispo de Santander Mons. Juan Antonio del Val para realizá-la. A
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Madre Teresa de Calcutá, por sua especial amizade com Conchita, interveio nesta petição. A
equipe de Nicholson filmou um documentário sobre as aparições de Garabandal centrado em
uma entrevista pessoal com Conchita. E em dezembro de 1980, a BBC o emitiu pela televisão
através de sua série “Everyman”. Foi um êxito que ultrapassou todas as expectativas,
reunindo uma considerável audiência ao longo do Reino Unido e Irlanda, o qual foi
considerado muito bom para um espaço televisivo às 22:30. Imediatamente depois da
transmissão, a BBC teve uma avalancha de chamadas telefônicas requerendo mais
informação. Ante as petições da audiência, o filme se emitiu duas vezes mais no Reino Unido
e uma terceira vez na Irlanda, ganhando um prêmio de melhor filme religioso do ano feito
pela BBC. Muitas televisões o solicitaram imediatamente, tanto que a fins de 1981 já se
haviam distribuído mais de quatrocentas cópias a diversas televisões. Este filme, por sua
fidelidade aos fatos e outros méritos, foi premiado no Reino Unido como melhor
documentário religioso do ano.
São também muitos os sacerdotes, bispos e cardeais que creem em Garabandal. Existe
uma associação que tem a aprovação dos bispos e se chama “Escravos Carmelitas Penitentes
pelos Sacerdotes”, com o carisma de São Luis Maria Grignon de Montfort como guia.
Atualmente são doze mil e quinhentos os sacerdotes inscritos na associação. Há doze mil
padrinhos e madrinhas dos sacerdotes, entre eles sete mil monjas, o que faz um total de vinte
e cinco mil membros. Seguindo a espiritualidade da Escravidão Mariana todos eles,
sacerdotes e madrinhas se consagram a Maria na Escravidão de Amor e seguem os
ensinamentos da Virgem em Garabandal, incluídas a obediência ao bispo e ao Papa.

10. APROVAÇÃO DA AUTORIDADE ECLESIÁSTICA
Como nas mensagens e revelações de Garabandal há profecias que se referem a sucessos
futuros que esperam seu cumprimento e afetam à Igreja, corresponde à Santa Sé o exame das
mesmas139. Previamente é preciso que o bispo do lugar informe de suas investigações e se
pronuncie, se o considera oportuno, sobre o caráter sobrenatural. Assim ocorreu com as
aparições de Fátima, nas que o bispo se pronunciou favoravelmente após concluir o processo
canônico de investigação.
Ao que concerne a Garabandal, na Santa Sé se receberam diversas informações, umas a
favor, outras contra as supostas aparições, com o desejo de que se pronunciasse sobre sua
autenticidade. Até o momento, a postura tem sido a de não definir-se formalmente sobre elas
com o fim de não subtrair da autoridade eclesiástica local a competência direta sobre seu
estudo e pronunciamento.
Antes de nos deter nas investigações dos sucessivos bispos diocesanos sobre o ocorrido
em Garabandal, exporemos a prudente atitude inicial da Santa Sé para informar-se dos
acontecimentos.
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10.1 Comparecimento de Conchita à Santa Sé. Audiência com Paulo VI
No mês de janeiro de 1966, de 12 a 19, Conchita é convocada a Roma pelo Pró-prefeito
da Sagrada Congregação para a doutrina da Fé, Cardeal Ottaviani. Naquele momento a
ressonância dos acontecimentos de Garabandal era muito grande. Foi interrogada durante
duas horas pelo mesmo Cardeal e outros membros da Sagrada Congregação. O Cardeal
Ottaviani parece que ficou satisfeito do interrogatório e Conchita pediu para ver o Papa. No
encontro com o Papa este lhe disse: “Conchita, Eu te abençoo e comigo te abençoa toda a Igreja”.
Sua Santidade o Papa Paulo VI concedeu a Benção Apostólica à Obra de difusão das
Mensagens de Garabandal em 12 de junho de 1967.
Por aquele tempo chegavam a Roma muitas informações, tendenciosamente
equivocadas solicitando inclusive um decreto para que se proibisse aos sacerdotes, religiosos
e fieis leigos subir a Garabandal. Talvez por este motivo, o Papa promulgou uns meses
depois o decreto em 14 de outubro de 1966 relativo às aparições para toda a Igreja140, pelo
que derrogava a proibição de publicar livros e folhetos que tratam de revelações, visões,
profecias e milagres. Igualmente, ninguém pode incorrer em censura eclesiástica por
frequentar lugares de aparições, ainda aquelas não reconhecidas pelos ordinários da diocese
ou pelo Santo Padre. Requer-se permissão tão somente para a celebração da Santa Missa ou
qualquer outro serviço religioso.
10.2 Investigação e postura da autoridade eclesiástica local
A autoridade eclesiástica local não se comprometeu oficialmente mediante decreto com
estas aparições, mas tampouco a Igreja, tanto a nível local como universal, as há condenado.
Sim, houve notas de imprensa de alguns dos bispos manifestando sua opinião e seus
conselhos aos fieis. Em seguida passaremos a um resumo sintético dos fatos mais relevantes
em relação à investigação sobre as aparições.

a)

Mons. Doroteo Fernández Fernández (1961-62)141

Em 11 de agosto de 1961 o Dr. Morales e o Dr. Piñal, membros da comissão
investigadora, estiveram em Garabandal para interrogar as meninas e observar os fatos.
Segundo García de Pesquera, pareceria que os membros da comissão foram a Garabandal em
busca de provas que os apoiasse na atitude de ceticismo que tinham ante as supostas
aparições. Corrobora esta observação o Pe. José Ramón García de la Riva, que era então um
jovem sacerdote asturiano, pároco do povoado de Barro (Astúrias)142. Dois dos sacerdotes da
comissão estiveram no dia 22 junto com o Dr. Piñal.
Pouco depois, em 26 de agosto, Mons. Fernández publicou em seu Boletim Oficial da
diocese a primeira nota com o desejo de orientar os fieis na reta interpretação dos
acontecimentos de Garabandal, onde diz que “nada, até o presente, nos obriga a afirmar a
Ibid.
De 1956 a 1961, Mons. Fernández foi bispo auxiliar de Mons. José Eguino, bispo da diocese, e regeu-a como
administrador apostólico desde a morte do último, em 1961, até a entrada de Mons. Eugenio Beitia em 1962.
Depois foi bispo de Badaioz. Demitiu-se por motivos de doença em 1979. Faleceu em Santander, onde passou os
últimos anos de sua vida, em 9 de julho de 1989.
142 Cf. JOSÉ RAMÓN GARCÍA DE LA RIVA, o.c., cap. 4, La Comisión diocesana, pgs. 47-66.
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sobrenaturalidade dos fatos ali ocorridos”; e manifesta seu desejo de que “os sacerdotes, tanto
diocesanos quanto extradiocesanos, e os religiosos de ambos os sexos, ainda os dispensados, se
abstenham por agora de acudir a San Sebastián de Garabandal”.
Dá a impressão de que os membros mais ativos da comissão estivessem convencidos de
que aquilo era uma farsa e haveria, portanto, de acabar com ela o quanto antes. Por isso não
se detiveram de investigar detalhadamente o que ali estava ocorrendo. À comunicação de 26
de agosto de 1961, seguiu-se outra. Com data de 15 de outubro do mesmo ano, depois de
conhecida a Primeira Mensagem da Virgem deste mês, Mons. Fernández publicou uma
segunda nota na que assinala que não consta que as aparições possam até agora ser tidas por
verdadeiras e autênticas e desaconselha fazer visitas ao lugar. Quanto aos sacerdotes, devem
evitar, no que deles depender, a organização de visitas e peregrinações aos referidos lugares.
Resta consignar que, no lugar onde se registram estas aparições se afirma que, contra a
opinião desta comissão, finalmente Mons. Fernández passou a acreditar pessoalmente em
Garabandal143.

b)

Mons. Eugenio Beitia Aldazábal (1962-65)144

Continua a investigação. A opinião da comissão seguia negativa. Em 7 de outubro de
1962, Mons. Beitia punha sua assinatura à terceira nota sobre Garabandal, onde assinala que
a comissão especial se ratifica em suas anteriores manifestações, julgando que tais fenômenos
carecem de todo signo de sobrenaturalidade. Em consequência, confirma em todas suas
partes as notas oficiais datadas nos dias 26 de agosto e 25 de outubro de 1961, e proíbe a
todos os sacerdotes, tanto diocesanos quanto extradiocesanos, e a todos os religiosos, o
concorrer ao mencionado lugar, sem expressa licença da autoridade diocesana145. Finalmente,
com data de 8 de julho de 1965, cerca de três semanas depois da Segunda Mensagem, Mons.
Beitia publica uma nota (a quarta desde o momento das aparições) na que indica que não
consta a sobrenaturalidade dos fenômenos, suplica aos fieis que não acudam e proíbe aos
sacerdotes de maneira explícita e formal sua assistência sem expressa licença.

c)

Mons. Vicente Puchol Montis (1965-67)146

Desde o princípio teve uma postura contrária às aparições. Esta postura se reafirmou
como consequência da crise de 1966 pela qual passaram as jovens videntes.
Conta a Madre María Nieves García (a pessoa que tão bem conhece Conchita 147), que
ante essas dúvidas o confessor de Pamplona a incitou a falar com a hierarquia para declarar
que tudo era falso. Por este motivo, Mons. Puchol foi pessoalmente a Pamplona nos
Cf. www.virgendegarabandal.com/RJM/mensajes.htm.
Nasceu em Bilbao em 13 de julho de 1902. Em 1954 foi nomeado bispo auxiliar de Badajoz e em 27 de
janeiro de 1962 foi eleito bispo de Santander. Demitiu-se, por motivos de doença, em janeiro de 1965, ficando
uns meses como administrador apostólico. Viveu retirado em Sopelana (Vizcaya) e ali morreu em 25 de
dezembro de 1985.
145 Cf. EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte II, cap. IX.
146 Natural de Valencia, onde nasceu em 16 de janeiro de 1915. Nomeado bispo de Santander, foi consagrado na
catedral em 15 de agosto de 1965. Morreu em 1967.
147 Como já indicado, em outubro de 1966 Conchita ingressava como interna no colégio que as religiosas
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza têm em Burgos, e ali conheceu Madre Nieves, diretora do colégio
em que esteve desde outubro de 1966 até dezembro de 1967.
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primeiros dias de setembro de 1966 para interrogar Conchita. A entrevista foi longa: durou
sete horas, duas pela manhã e cinco pela tarde. A causa deste estado de confusão e de dúvidas
anunciadas, respondeu que tudo foi feito por elas, negou as aparições, mas ao mesmo tempo,
de algum modo afirmando-as interiormente. Conchita teve outra entrevista com o bispo, mas
desta vez em Santander. Ela conta que nesta ocasião teve a intensão de dizer ao prelado a
data do Milagre anunciado. Mas no momento falar esqueceu-se completamente, tornando
com toda claridade em sua mente logo de atravessar os umbrais do palácio episcopal. Depois
destas entrevistas o bispo lhe pediu que assinasse suas declarações. Posteriormente, em 17 de
março de 1967, Mons. Puchol publica uma nota para todos os meios de difusão, na que
pretendia dar por acabado, como falso, todo o referente à Garabandal148. Falece este bispo
menos de dois meses depois, a 6 de maio, em acidente automobilístico. Ao inteirar-se do
falecimento Conchita comentou chorando à Madre Nieves: “Sinto muito o que passou! Era
muito bom e jovem. Pobrezinho! Tudo o fazia com boa intensão, não é mesmo?... Isto nos diz que
devemos sempre estar preparados. Tantas coisas nos podem ocorrer na vida!... Agora o bispo saberá
tudo”149.

d)

Mons. José Ma Cirarda Lachiondo (1968-1972) 150

Seguiu a mesma atitude de Mons. Puchol. Teve como bispo auxiliar a Mons. Rafael
Torija de la Fuente, desde dezembro de 1969 até 1972. O Pe. García de Pesquera comenta,
referindo-se aos bispos mencionados até agora que, “ainda que todos eles tenham mantido
oficialmente a postura negativa da comissão, só dois lutaram abertamente contra: monsenhor Puchol,
que acreditou haver acabado com Garabandal, e monsenhor Cirarda, que com todas suas forças quis
acabar”151. Haveria que acrescentar que sem dúvida o fizeram com boa fé.

e)

Mons. Juan Antonio del Val Gallo (1972-1991)152

Como já indicado, foi membro da primeira comissão investigadora dos acontecimentos
de Garabandal. Há que ressaltar que durante seu mandato, em 30 de maio de 1983, o Dr.
Morales, principal médico da referida comissão, se retratou de seu anterior parecer negativo,
reconhecendo a autenticidade das aparições da Virgem Maria em Garabandal durante uma
conferência que deu no Ateneu de Santander, com grande afluência de público e com
permissão de Mons. Del Val, que nesse momento seguia mantendo a proibição aos sacerdotes
para que celebrassem atos de culto no lugar das mesmas. Em 1988 declarou que havia
modificado sua postura negativa sobre os acontecimentos quando disse ante as câmaras da
televisão cantábria: “Estou aberto a toda informação, a toda consideração sobre Garabandal, e neste
sentido quero continuar; o que fiz agora é autorizar aos Sacerdotes para que subam a Garabandal e
celebrem ali a Eucaristia, anteriormente proibido pelas notas que deram meus antecessores”.
EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. Apêndice.
Ibid.
150 Nasceu em Baquio (Vizcaya) em 23 de maio de 1917. Bispo auxiliar de Sevilla (1960) com residência em
Jerez, foi nomeado para a diocese de Santander em 1968. Ao mesmo tempo foi administrador apostólico de
Bilbao. Passou a Córdoba em 1972 e a Pamplona em 1978. Em março de 1993 o Santo Padre aceitou sua
renúncia da arquidiocese de Pamplona apresentada por razões de idade.
151 EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte II, cap. IV.
152 Nasceu em Barrio Panizares del Toro (Burgos), em 13 de junho de 1916. Vigário geral da diocese de
Santander entre 1968-1969. Bispo de Santander, 4 de dezembro de 1971. Chegou à diocese em 16 de janeiro de
1972. João Paulo II aceitou sua renúncia em 23 de agosto de 1991. Faleceu em 2002.
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A Madre Nieves testifica que falou com Mons. Del Val pessoalmente, uma vez no
bispado de Santander, outra n‟O Escorial e várias vezes pelo telefone. Sempre se mostrou
interessado. Contou pessoalmente um fato que lhe parece importante transmitir. O bispo Del
Val teve um encontro em 1989 n‟O Escorial (Madri) com o então cardeal Ratzinger e outras
pessoas documentadas pela hierarquia153. Preocupado pelos estudos dos acontecimentos de
Garabandal e parecendo-lhe que devesse retificar ou estudar melhor o caso, já que entendia
ter se levado um pouco superficialmente, Don Juan Antonio começou uma investigação por
sua conta. Decidiu comentar suas inquietações com o Cardeal e perguntar-lhe o que poderia
fazer. Este lhe recomendou que formasse uma nova comissão e que quando lhe dessem o
resultado se o levasse em mãos a ele. D. Juan Antonio afirmou em uma entrevista feita em
1992, que o informe foi concluído em abril de 1991, antes de deixar a diocese, e
posteriormente se entregou à Santa Sé, ao cardeal Ratzinger154. Ao perguntar-lhe em dita
entrevista sobre a doutrina das mensagens respondeu que era correta. A única objeção que
podia fazer era sobre as afirmações sobre muitos dos sacerdotes, bispos e cardeais que vão
pelo caminho da perdição. Desgraçadamente essas afirmações, tão extraordinárias para umas
adolescentes, não estavam equivocadas.

f)

Mons. José Vilaplana Blasco (1991-2006)155

Quando Mons. Del Val deixou a diocese entregou, segundo testifica a Madre María
Nieves, a documentação disponível a seu sucessor, o bispo Vilaplana, para que ele o
entregasse ao cardeal Ratzinger em mãos como o havia solicitado. Com carta datada de 12 de
novembro de 1991, Mons. Vilaplana transmitia ao Cardeal uma ampla relação referida ao
resultado dos estudos sobre os acontecimentos de Garabandal, levados a cabo pela comissão
expressamente nomeada pelo bispo anterior. A contestação do cardeal Ratzinger, de 28 de
novembro de 1992, é esta: “A Congregação para a Doutrina da Fé, depois de haver examinado
atentamente a citada documentação, não considera oportuno intervir diretamente, subtraindo da
jurisdição ordinária de V. Excelência um assunto que lhe compete por direito. Por tanto, este
Dicastério lhe sugere que, se o estima necessário, publique o senhor uma declaração na qual reafirme
não constar a sobrenaturalidade das referidas aparições, fazendo próprias assim as unânimes posições
dos precedentes Ordinários dessa diocese e, em particular, o parecer expressado em 26 de abril de 1991
pela Comissão presidida por S. E. Mons. Del Val Gallo”. Ou seja, que a Congregação não se
pronuncia sobre as aparições nem considera oportuno intervir diretamente para investigálas, mas que deixa esta tarefa nas mãos da autoridade eclesiástica local.
Despois desta resposta, Mons. Vilaplana manteve a atitude de espera sobre os
acontecimentos profetizados em Garabandal, sem modificar as declarações e posições de seus
Ainda que a Madre não precisasse o ano desse encontro, foi possivelmente em 1989, ano em que o cardeal
Ratzinger esteve pela primeira vez em El Escorial, onde deu uma aula com ocasião do curso de Cristologia
“Jesus Cristo hoje”, organizado pela Universidade Complutense de Madri. Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA, Todo lo que el Cardenal Ratzinger dijo en España, Ed. Edice, Madrid, 2005, p. 179.
154 A entrevista se encontra numa gravação sobre testemunhos das aparições de Garabandal, produzido por
Michael Tubberty e publicado em mais de trinta idiomas. Entre as pessoas entrevistadas, além de Mons. Del
Val, se encontra o Pe. Ramón María Andreu, o doutor Luis Morales , o irmão de Conchita (Serafín), sua tia
Maximina, Mercedes Salisachs etc.
155 Nasceu em Benimarfull (província de Alicante e diocese de Valencia) em 5 de dezembro de 1944. Nomeado
bispo de Santander em 23 de agosto de 1991, até 23 de setembro de 2006, dia em que tomou posse como bispo
titular de Huelva.
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predecessores. Portanto, a postura oficial se manteve, mas sem que esta tenha um caráter
definitivo no sentido de que “não consta o caráter sobrenatural das supostas aparições”. Pelo que
se refere aos sacerdotes, Mons. Vilaplana estabeleceu o seguinte: “Referente às celebrações da
Eucaristia em Garabandal, seguindo as disposições de meus predecessores, só admito que se celebrem
na igreja paroquial sem referência às supostas aparições e com a autorização do pároco”.

g)

Mons. Carlos Osoro Sierra (2006-2007)156

Foi nomeado administrador apostólico da diocese em 23 de setembro de 2006 (ao
mesmo tempo em que seguia como arcebispo de Oviedo), até tomar posse da mesma Mons.
Vicente Jiménez em 9 de setembro de 2007. A Madre Nieves registrou que estava aberto a
toda informação e a toda consideração sobre Garabandal. Por sua parte autorizou “aos
Sacerdotes para que subam a Garabandal e celebrem ali a Eucaristia na paróquia à hora que desejem,
e possam administrar o sacramento da reconciliação a quantas pessoas ali o desejem”. Além disso
manifestou sua segurança de que “o próximo bispo promoverá os estudos para que se examinem
com maior profundidade os sucessos de Garabandal e enviará à Congregação para a doutrina da Fé,
em Roma”.

h)

Mons. Vicente Jiménez Zamorra (2007-)157

Tem feito suas as proposições de seus predecessores e de Mons. Vilaplana sobre os
sacerdotes. Cabe assinalar que em 6 de maio de 2012 realizou sua primeira visita oficial ao
povoado para a inauguração e benção da igreja paroquial que havia sido restaurada.
10.3 Possibilidade de uma futura aprovação eclesiástica local
Agora é o momento de perguntar-se se, ante esta posição da autoridade eclesiástica,
cabe esperar uma mudança de atitude e uma futura aprovação por parte da mesma. Na
realidade, se não houvesse mais dados que as declarações da autoridade, a impressão que se
teria desta postura unânime dos bispos é que não resulta razoável admitir o caráter
sobrenatural das aparições e das mensagens. Inclusive haveria que manter esta atitude de
dúvida ainda que alguns santos, como o Padre Pio e a Madre Teresa de Calcutá158, tenham
acreditado nelas, já que a autoridade competente para pronunciar-se sobre estes fatos é o
bispo do lugar e, em última instância, a Santa Sé. Importa, sem embargo, recordar que a
Igreja não as condenou, tampouco se pronunciou de modo definitivo. Há outros exemplos em
que a autoridade tem deixado passar muitos anos antes de pronunciar-se. Assim ocorre com
a pequena aldeia de Laus na que a Virgem Maria apareceu pela primeira vez em maio de
1664 a Benta Rencurel, uma pastora de 17 anos. Teve de esperar até 4 de maio de 2008 (mais
de 340 anos), data em que o bispo da diocese francesa à que pertence Laus as reconheceu
Nasceu em Castañeda (Cantábria, diocese de Santander) em 16 de maio de 1944. Foi ordenado sacerdote em
29 de agosto de 1973 por Mons. Juan Antonio del Val, quando já era bispo de Santander. Foi pároco em
Torrelavega, vigário de pastoral e geral, e canônico entre 1991 e 1996. Em 1996 foi nomeado bispo de Orense.
Posteriormente foi arcebispo de Oviedo e atualmente é arcebispo de Valencia.
157 Nasceu em Ágreda (Soria), em 28 de janeiro de 1944. Foi nomeado bispo de Osma-Soria pelo Papa João
Paulo II em 21 de maio de 2004. Em 17 de julho de 2004 era ordenado bispo e tomava posse da diocese de
Osma-Soria. Em 27 de julho de 2007 é nomeado bispo da diocese de Santander. Por fim, a 12 de dezembro de
2014 é nomeado arcebispo de Zaragoza.
158 Acrescente-se ainda: Santa Maravillas de Jesús, São Josemaría Escrivá, São João Paulo II, Beato Paulo VI,
bem como os servos de Deus Pe. Nieto (confessor de Conchita) e Pe. Walter Ciszek, entre outros. (NdT)
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oficialmente por decreto: “Reconheço a origem sobrenatural das aparições e dos fatos vividos e
narrados por Benoit (Benta) Rencurel, ocorridos entre 1664 e 1718”.
Há outro dado importante que convém ter presente em nosso caso: o fato de que,
segundo o predito por Conchita, já estava anunciado nas mensagens essa atitude negativa
sobre as aparições, assim como uma mudança positiva posterior em relação a dita atitude. Em
efeito, em 14 de novembro de 1965, um dia após a última aparição, Conchita escreveu em seu
diário pessoal: “À sede de Santander chegará um bispo que não crerá ao chegar; a Virgem lhe dará
um sinal, crerá e levantará a proibição aos sacerdotes de subir a Garabandal”. Igualmente, em
conversa com Francisco Clapés, segundo nota de arquivo datada de 5 a 16 de dezembro de
1962, Conchita lhe comunica entre outras coisas: “Pouco antes do Milagre, o senhor bispo de
Santander levantará a proibição aos sacerdotes e religiosos de ir a Garabandal, e estes poderão
celebrar missa na igreja do povoado, coisa que estava terminantemente proibido pelas anteriores notas
dos bispos precedentes. Tudo isso – segue dizendo – se efetuará por uma prova que receberá sua
ilustríssima conforme é verdadeiro”159. Na entrevista de 1981 com Mons. Garmendia, bispo
auxiliar de Nova Iorque, precisa algo mais: “A Virgem disse que lhe mandaria uma prova, ao
bispo de Santander, para que desse permissão aos sacerdotes de subir. Não nos disse que classe de
prova seria, uma coisa pessoal, não disse para qual bispo”160.
Muitos pensam que o bispo ao que se referia Conchita foi Mons. Juan Antonio del Val,
o qual manifestou publicamente em 1988 um nítido câmbio de atitude em relação à de seus
antecessores. Entretanto, pareceria que seu sucessor, Mons. Vilaplana, matizou as
disposições de Mons. Del Val ao proibir que se faça referência às aparições e ao delimitar o
lugar das celebrações litúrgicas. Atualmente em Garabandal se pode subir e celebrar a Santa
Missa no povoado, em qualquer dia e horário, ainda que a disposição da autoridade é a de que
não se faça no lugar das supostas aparições. Não há proibição de subir peregrinos
organizados. De fato, ao cumprir-se o 50o aniversário dos acontecimentos, Dom Rolando
Cabeza, pároco do lugar, celebrou as Missas e pronunciou as homilias correspondentes ante
os peregrinos que acudiram, tanto no dia 18 de junho de 2011, aniversário da suposta
primeira aparição do Arcanjo São Miguel, como em 2 de julho de 2011, aos 50 anos da
suposta primeira aparição da Virgem. Nesta ocasião, o pároco surpreendeu a todos os
assistentes com um emocionante canto à Senhora, cujo texto estava composto por ele
mesmo.
Há que reconhecer que parte do predito por Conchita nestas mensagens se tem
cumprido; em concreto, a atitude negativa dos sucessivos bispos e a mudança de atitude de
um deles, que é o que ocorreu com Mons. Del Val. Não obstante, a permissão que concedeu
este bispo aos sacerdotes não foi “pouco antes do Milagre”, já que se passaram mais de 20 anos
desde que a deu e o Milagre ainda não se produziu. Se o que disse Conchita foi fruto de uma
revelação sobrenatural, deverá vir o Milagre anunciado ao tempo em que “pouco antes” se dê a
mudança no bispo que esteja então à frente da diocese. Pelas palavras de Conchita não fica
claro em que sentido se daria essa nova mudança, já que atualmente não há proibição aos
sacerdotes e religiosos de ir a Garabandal. Para dissipar estas dúvidas, só se tratará de
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Cf. OLGA BEJANO DOMÍNGUEZ, Los garabatos de Dios. Libros Libres. Madrid, 2007, pgs. 79-80.
Cf. www.virgendegarabandal.com/RJM/mita16.htm.

esperar os acontecimentos futuros e sabê-los interpretar, para ver se certamente
correspondem às palavras da vidente.
10.4 Possibilidade de uma futura aprovação eclesiástica universal
Quanto à aprovação pela Santa Sé, de ordinário depende dos informes que recebe da
autoridade local e da repercussão em toda a Igreja dos acontecimentos locais, especialmente
se há profecias importantes de sucessos futuros. É o que ocorreu com Fátima.
Bento XVI conhece com detalhes as aparições da Santíssima Virgem em Garabandal,
segundo o testemunho do Pe. Turner e outros autores, por ter sido Prefeito da Congregação
para a Doutrina da Fé. Como já assinalamos, o cardeal Ratzinger recebeu todo o dossiê da
comissão criada pelo bispo de Santander D. Juan Antonio del Val, que lhe enviou seu
sucessor em 12 de novembro de 1991. Também conhece todos os informes do cardeal
Ottaviani que incluem as entrevistas a Conchita no Vaticano. O cardeal Ratzinger, em 28 de
novembro de 1992, enviou uma carta ao bispo Vilaplana, sucessor de Mons. Del Val, com a
resposta da Congregação para a Doutrina da Fé na que manifesta que, depois de ter
examinado atentamente a citada documentação, “não considera oportuno intervir diretamente,
subtraindo da jurisdição ordinária de V. Excelência um assunto que lhe compete por direito”. Ou
seja, que a Congregação pareceria dar a entender que não está em condições de pronunciar-se
nem a favor nem contra das supostas aparições, nem considera oportuno intervir diretamente
para investigá-las (como ocorreu recentemente nas possíveis aparições de Medjugorje, onde
Bento XVI criou uma comissão especial), mas deixou em 1992 esta tarefa em mãos da
autoridade eclesiástica local, e segue nesta postura ao menos até o presente.
Que ocorrerá adiante? A este respeito, cabe assinalar que o Padre Lucio Rodrigo S.J.,
que foi catedrático de Teologia Moral na Universidade de Comillas (Santander), escreveu em
um caderno de anotações que a Virgem disse a Conchita que um Papa visitaria a Terra Santa,
que um Papa visitaria Fátima e que um Papa visitaria Garabandal. Atualmente já se
cumpriram as visitas a Terra Santa e Fátima, não somente de um, mas de três Papas (Paulo
VI, João Paulo II e Bento XVI). O que ocorrerá com Garabandal? O que disse a Virgem
sobre esta visita? Cabe a nós agora somente esperar o desenrolar dos acontecimentos161.

11. TESTEMUNHOS
Entre os testemunhos conhecidos, vale ressaltar os do Papa Paulo VI, os de João Paulo
II, os do santo sacerdote estigmatizado capuchinho Padre Pio de Pietrelcina (que viu e falou
com a Virgem de Garabandal de sua cela), da Madre Teresa de Calcutá; de eminentes
médicos, entre os quais se ressaltam os do Dr. Ortiz, o Dr. Puncernau, o Dr. Morales; de
sacerdotes como o Padre Royo Marín, o Padre Rodrigo, o Padre Ramón Andreu...; e pessoas

Vale ressaltar que Conchita ainda teria dito, em uma entrevista ao escritor alemão Albrecht Weber, o que
segue: "O Papa irá à Rússia, a Moscovo. Assim que ele retornar ao Vaticano, as hostilidades irão explodir em
diferentes partes da Europa". Mais detalhes em: http://www.mensagemdegarabandal.com/news/quando-opapa-visitar-a-russia-/. (NdT)
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de todo o mundo. Nos deteremos nos de Paulo VI, João Paulo II, Padre Pio, Madre Teresa
de Calcutá e de Joey Lomangino.

11.1 Beato Paulo VI
Em 1966 o Papa possuía abundante informação sobre as aparições. Tinha lido com
grande interesse a história das aparições no livro L‘Etoile dans la Montagne (A Estrela na
Montanha), do Pe. Laffineur, as circulares do Dr. Bonance162 e o informe do Cardeal
Ottaviani. Também lera o Diário de Conchita.
O Padre Escalada, jesuíta mexicano que difundia as Mensagens de Garabandal em sua
terra, foi recebido em audiência pelo Papa em 1966. O Padre ia acompanhado pelo Superior
Geral da Companhia de Jesus, Padre Pedro Arrupe. Falou ao Papa sobre seu trabalho de
difusão no México. O Papa o animou a seguir e lhe disse:
– “É necessário dar a conhecer essas Mensagens”.
O Padre Escalada, confiado pela excepcional apreciação do Papa lhe apontou:
– “Sim, Santidade, mas há muita gente que se opõe, mesmo dos nossos”.
Então o Papa levantou a voz e respondeu:
– “Não importa; diga a essas pessoas que é o Papa que o disse, que é urgente dar a conhecer ao
mundo estas mensagens”.
Posteriormente, apareceram publicadas umas declarações do Padre Javier Escalada nas
que afirma, talvez de um modo hiperbólico, que sobre as aparições da Virgem em Garabandal
o Papa Paulo VI disse: “É a história mais bela da Humanidade desde o Nascimento de Cristo. É
como a segunda vida da Santíssima Virgem na terra, e não há palavras para agradecê-lo”163.
Para entender melhor estes termos convém não esquecer que a Virgem aparece em
Garabandal como uma Mãe carinhosa que convive com suas filhas. Assim o descreve García
de Pesquera: “Ela, a Mãe!, não só recebe, entre interessada e divertida, todo o palavrório das
meninas, com suas coisas, com suas desventuras, com suas ‗puerilidades‘, como chega a fazer-se entre
as quatro como a mãe-menina, que se põe ao nível de suas filhas e vai condescendendo com seus
inocentes desejos: lhes deseja que toquem e curiem sua ‗coroa de estrelinhas douradas‘, lhes põe nos
braços seu Menino, recebe e devolve beijos, e até chega em alguma ocasião a brincar com elas”164.
Como bem dizia Ceferino, o pai de Mari Loli, coisa como essa, não existe!
11.2 São João Paulo II
O Papa João Paulo II se referiu em diversas ocasiões aos fatos de Garabandal e às
pessoas que interviram. A mais significativa e na que manifesta mais claramente seu
O Pe. Laffineur assinou muitos de seus escritos e comunicações sobre Garabandal com o pseudônimo de “Dr.
Bonance”.
163 EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., Introdução.
164 Ibid., parte I, cap. IV.
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pensamento sobre as aparições se vê nas palavras elogiosas que enviou ao autor alemão D.
Albrecht Weber sobre seu livro “Garabandal, der zeigefinger gottes” (1993). O Papa pediu a seu
secretário pessoal, Mons. Stanislaw Dziwisz, que escrevesse a D. Albrecht agradecendo-lhe a
publicação do livro. O texto aparece na segunda edição: “Que Deus o recompense por tudo.
Especialmente pelo profundo amor com que está dando a conhecer os sucessos relacionados à
Garabandal. Que a Mensagem da Mãe de Deus seja acolhida nos corações antes que seja demasiado
tarde. Como expressão de gozo e gratidão o Santo Padre lhe dá sua Benção Apostólica”. João Paulo
II acrescentou uma saudação pessoal com sua letra e assinatura. A frase final “que a
Mensagem da Mãe de Deus seja acolhida nos corações antes que seja demasiado tarde”, se deve
entender referindo-se provavelmente aos tempos difíceis que viriam para a Igreja e para o
mundo se não se acolhe devidamente essa mensagem, como o estamos comprovando
paulatinamente.
11.3 São Pio de Pietrelcina
Em março de 1962 as meninas receberam uma carta em italiano do santo sacerdote
estigmatizado Padre Pio de Pietrelcina, datada de 3 de março, onde se põe de manifesto a
relação, de origem sobrenatural, com as aparições de Garabandal165. Diz assim: “Queridas
Crianças: Às nove desta manhã a Santa Virgem Maria falou-me de vós, queridas crianças, de vossas
visões e disse-me: Benditas meninas de San Sebastián de Garabandal, eu vos prometo que
estarei convosco até o fim de vossa vida e vós estareis comigo até o fim do mundo e logo no
gozo do paraíso. Com a presente os remeto uma cópia do Santo Rosário de Fátima que a Santíssima
Virgem me ordenou que enviasse. Este Rosário foi ditado pela Santíssima Virgem e quer que seja
propagado para a salvação dos pecadores e para a preservação da humanidade dos piores castigos com
que o bom Deus está ameaçando. Uma só é a recomendação: Rezai e fazei rezar, porque o mundo está
no caminho da perdição. Não creem em vós nem em vossos colóquios com a branca Senhora, mas
crerão quando for demasiado tarde”.
Quando Conchita foi convocada a Roma em janeiro de 1966, aproveitou para viajar com
sua mãe a San Giovanni Rotondo aonde pode encontrar-se com o Padre Pio. Naquela visita,
o mesmo comentou que havia estado em Garabandal no dia 18 de junho de 1965,
provavelmente em uma de suas frequentes bilocações. Como já foi indicado, naquele dia o
Arcanjo São Miguel apareceu a Conchita para dar a Segunda Mensagem. Da visita ao Padre
Pio conta o seguinte: “Recordo que tinha o crucifixo beijado por Nossa Senhora, e que dei ao Padre
Pio: ‗Esta é a cruz beijada pela Santíssima Virgem. Gostaria de beijá-la?‘ Padre Pio tomou então o
Cristo e o pôs na palma de sua mão esquerda, sobre o estigma. Tomou então a minha mão, que colocou
sobre o crucifixo, fechando os dedos dessa mão sobre a minha; com sua mão direita benzeu minha mão
e a cruz. O mesmo fez com minha mãe quando ela lhe disse que por favor benzesse seu terço, também
beijado pela Virgem. Eu fiquei de joelhos durante todo o tempo que estive diante dele. Me tomou pela
mão, com a cruz, enquanto me falava”166.

Cf. www.virgendegarabandal.com/RJM/mita73.htm, onde se vê a fotografia da carta em italiano e os
comentários justificativos do fato. Cf. também www.virgendegarabandal.com/RJM/mita10.htm e EUSEBIO
GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte II, cap. II, 2ª parte.
166 www.virgendegarabandal.com/RJM/mita10.htm. Esta entrevista apareceu na revista Maria Mensageira (nº.
203, janeiro de 1998, pgs. 11-12).
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Quando o Padre Pio morreu em 1968, Conchita ficou desconcertada, já que sabia que
devia “ver o Milagre” anunciado pela Virgem em Garabandal. Mas umas semanas mais tarde,
em 16 de outubro de 1968, quase ao anoitecer, chegou a Garabandal um telegrama vindo de
Lourdes e que urgia a vidente a pôr-se imediatamente a caminho, para receber algo da parte
de Pe. Pio167. O Padre Alfred Combe e Bernard L‟Hullier da França estavam nesse momento
no povoado e acederam levar Conchita e sua mãe a Lourdes. Partiram essa mesma noite.
Em Lourdes se entrevistaram com os emissários do Padre Pio da Itália, entre os quais
estava o Padre Bernardino Cennamo, O.F.M. O Pe. Cennamo disse a Conchita que não havia
acreditado nas manifestações de Garabandal até que o Padre Pio pediu para lhe dar o véu que
cobriria sua face depois de sua morte. O véu e a carta foram entregues a Conchita, quem
perguntou ao Pe. Cennamo:
– “Por que a Virgem me disse que o Padre Pio veria o Milagre e ele morreu?”
Sua resposta:
– “O Pe. Pio viu o Milagre antes de morrer. Ele mesmo me disse.”
Ao regressar a casa, Conchita decidiu escrever isto. Diz ela: “(...) Tinha o véu diante de
meus olhos enquanto escrevia quando, de repente, toda a habitação se encheu com uma fragrância.
Tinha ouvido sobre as fragrâncias do Pe. Pio, mas nunca tinha dado maior importância. O quarto
inteiro exalava um perfume tão forte que comecei a chorar. Era a primeira vez que me aconteceu isto
que ocorreu depois de sua morte”.
11.4 Santa Teresa de Calcutá
A Madre Teresa de Calcutá mostrou grande interesse pelas aparições de Garabandal.
Em uma carta de 10 de novembro de 1987 ao bispo de Santander, Mons. Juan Antonio del
Val, lhe diz: “Foi em 1970, há 18 anos, quando ouvi falar pela primeira vez das aparições de San
Sebastián de Garabandal, na Espanha. Algumas vezes me parece que faz muito tempo, outras que foi
ontem. Desde o princípio senti que os acontecimentos eram autênticos”. Posteriormente, em 1994,
quis fotografar-se junto a Jacinta antes de sua viagem a Espanha, para que quando chegasse a
Santander pudesse apresentar a foto a Mons. Vilaplana, sucessor de Mons. Del Val: “Assim
poderá ver – lhe diz – que, em efeito, estiveste comigo”168.
Pela importância de um testemunho tão qualificado, vamos nos deter na descrição da
relação da Madre Teresa com Garabandal, ainda que suponha desviar-nos um pouco do fio
condutor das aparições.

a) Conchita e a Madre Teresa de Calcutá
A Madre Teresa se encontrava pessoalmente com Conchita sempre que viajava a Nova
Iorque. Era sua amiga pessoal. Na já citada entrevista realizada em 1981 em Nova Iorque169,
Mons. Francisco Garmendía, bispo auxiliar da arquidiocese, perguntou a Conchita sobre
Cf. ibid, onde se relata o ocorrido.
Cf. OLGA BEJANO DOMÍNGUEZ, o.c., pg. 68.
169 Cf. 9.1 d).
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Madre Teresa. Comentou que a via cada vez que vinha ao país e acrescentou: “É uma santa
mulher, está cheia de carinho e de amor. E sempre que a vejo é como se ela me quisesse muito, me
dando seu apoio. Uma vez ela me chamou para fazer perguntas sobre as aparições; isto eu creio que foi
no primeiro ano que vim a este país. Então lhe disse que o bispo de Santander me havia proibido
falar, mas que se ela quisesse lhe falaria. Então me disse: não, se o bispo te disse, deixa-o assim, para
mim é o bastante”170. Sempre recomendou a Conchita uma extrema obediência ao bispo de
Santander para falar publicamente sobre as aparições de Garabandal.

b) Papel da Madre Teresa na permissão para fazer o documentário da BBC sobre
Garabandal
Durante o outono de 1980, a British Broadcasting Corporation produziu, a pedidos do
Centro Garabandal de Londres e com o respaldo de Joey Lomangino, um documentário
sobre Garabandal. O resultado foi um filme de 32 min. que foi premiado e que alcançou uma
grande difusão internacional. A intervenção da Madre Teresa foi providencial. Eis aqui a
relação dos fatos.
No final da década de 70, Bill Nicholson, diretor de programação religiosa da BBC de
Londres, viu uma entrevista filmada sobre Garabandal. Esta entrevista lhe impressionou
muito e decidiu fazer um filme televisivo sobre as aparições, que também se centraria em
uma entrevista com Conchita. Sua primeira tarefa foi obter o consentimento desta para a
entrevista. Através de Joey Lomangino, fundador de Os trabalhadores de Nossa Senhora do
Monte Carmelo, Nicholson contatou Conchita, que esteve aberta à proposta esclarecendo,
porém que não faria nada sem a permissão do bispo de Santander, Juan Antonio del Val.
Quando Conchita contatou-o pedindo sua permissão para fazer este filme, Dom Juan Antonio
respondeu:
– “Sê humilde, sê obediente e não fales demasiado sobre os bispos anteriores”.
Ela entendeu que o bispo lhe dava assim seu De acordo. Em agosto de 1980, Bill
Nicholson regressou para a filmagem. A BBC enviou pessoal especializado para a rodagem
do filme em Nova Iorque e a cada um designou sua tarefa. Barry Hanratty, um dos
colaboradores, comenta o seguinte: “Meu papel em tudo isso foi o de ser chofer de Bill Nicholson.
Alugamos um automóvel para que eu o trasladasse aos lugares aos quais necessitava ir. (...) A
entrevista teria lugar na casa de Conchita como já havíamos planejado. Enquanto nos preparávamos
para partir e retornar a casa dela, Gladis – sua amiga e esposa do Dr. Jerónimo Domínguez –,
sugeriu que parássemos no Convento das Missionárias da Caridade, no sul do Bronx, e pedíssemos às
irmãs rezar pelas intenções do filme”. Para sua surpresa se encontraram lá com Madre Teresa
que, ao inteirar-se do plano de filmagem sobre Garabandal, perguntou o que havia dito o
bispo de Santander a respeito. Como a Madre era uma pessoa muito direta e de muito sentido
comum, que via as coisas bem claras, preto no branco, e como a resposta do bispo a Conchita,
ainda que estivesse ciente de sua permissão, havia sido dada de forma indireta, não se
convenceu e disse a jovem:
– “Deves perguntar de novo ao bispo”.
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Conchita replicou:
– “O que devo dizer?”
A Madre contestou:
– “Perguntará se podes fazer isto pela Honra e a Glória de Deus e não por nenhuma outra
razão”.
Conchita então pediu à Madre Teresa que escrevesse as palavras por ela. A Madre
assim o fez. Depois os convidou à capela para rezar alguns momentos com o Santíssimo
Sacramento antes de partir. Ao chegar à casa de Conchita, ainda que já fosse um pouco
entrada a tarde, decidiu chamar o bispo de imediato, mas não conseguiu falar com ele, tendo
que chamar novamente mais tarde. Barry Hanratty segue contando como foi a conversa com
o bispo de Santander:
– “A Madre Teresa me pediu que perguntasse ao Senhor se podia realizar este documentário.
Disse-me que perguntasse se posso fazer isto para a Honra e a Glória de Deus e não por nenhuma
outra razão”.
E o bispo respondeu:
– “Desde agora podes fazer o filme por esta razão”.
Também pediu a Conchita que enviasse a mensagem escrita pela Madre para guardá-la
como recordação; Conchita assim o fez. Enquanto isso, a Madre Teresa esteve orando para
que o bispo desse sua aprovação e o filme servisse para a glória de Deus. Sem dúvida com o
desejo de ajudar a causa de Garabandal, a Madre escreveu posteriormente uma carta a Mons.
Del Val na que lhe oferecia a ajuda espiritual individual de uma irmã de sua Congregação
para ele e para cada um dos sacerdotes da diocese: “Através de Maria, Mãe da Igreja – dizia a
carta –, essa irmã ofereceria tudo o que ela é e tem pelo senhor ou pelo sacerdote que recebesse essa
adoção, como o fez Santa Teresa de Lisieux‖. Na resposta cheia de agradecimento e louvor a
Deus, o bispo acompanhava a carta de aceitação com os nomes de todos os sacerdotes e
religiosos com cargo paroquial na diocese171.
Convém ressaltar como conclusão que Mons. Del Val, além de dar a permissão para o
filme da BBC é uma das testemunhas que aparece no vídeo “Garabandal, the eyewitnesses”
(Garabandal, as testemunhas), produzido por Michael Tubberty e publicado em mais de
trinta idiomas. Monsenhor Del Val comentou: “Estou contente, feliz, com este vídeo, é
maravilhoso!”.
11.5 Joey Lomangino
Pela relação de Joey Lomangino com a difusão das Mensagens e por seu papel
assinalado pela Virgem em relação ao Milagre anunciado por Ela, que se realizará em
Garabandal, convém deter-se em relatar alguns detalhes de sua pessoa e atividade. Muitos
dos casos de curas físicas e de outros favores recebidos segundo a promessa da Virgem para
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os que têm fé nos objetos beijados por Ela têm vindo de uma medalha que Conchita deu a
Joey, e que tem sido venerada por milhares de pessoas de todo o mundo172.

a) Acidente e cegueira
Joey (Joseph) Lomangino nasceu em 1930 no Brooklyn, Nova Iorque; é o maior de
cinco filhos e uma filha. Seu pai, Pascuale Lomangino era um trabalhador ítalo-americano
que distribuía gelo e carvão a uns trezentos clientes, ganhando com isso apenas o suficiente
para viver. Joey foi uma grande ajuda para seu pai e com ele a empresa Lomangino começou
a prosperar.
Quando tinha 16 anos, em um caloroso dia de junho de 1947, um acidente mudou as
esperanças familiares. Devia levar o caminhão de distribuição a seu pai, mas viu que primeiro
teria de encher o pneu traseiro esquerdo. Colocou-se com ambos os joelhos sobre a roda,
olhando para baixo, enquanto media a pressão. O pneu estourou, quebrando os ossos da parte
frontal inferior, uma fratura que cortou o nervo ótico e olfativo, perdendo também os globos
oculares. Esteve em coma três semanas e despertou, cego, em 16 de julho. Hoje em dia, uma
pequena cicatriz mostra onde a calota o golpeou.
O acidente deixou a família na pobreza. Joey recorda esses dias, que duraram sete
longos anos, “como anos de uma grande tristeza. Eu sentia que me havia esforçado em alcançar algo
que estava a ponto de conseguir e que de repente malogrou. Era tristíssimo, como se houvesse perdido
algo. Estava confundido e apenado”.

b) Padre Pio e Joey
Em 1961 Joey Lomangino tinha 31 anos, tivera êxito na empresa familiar, já de
propriedade sua e de seus três irmãos, e tinha demasiado trabalho. Seu médico lhe ordenou
tirar umas férias na Europa. Foi então com alguns familiares visitar seu tio no sul da Itália.
Joey não era praticante naqueles tempos, daí que somente para comprazer seu tio é que
aceitou uma longa viagem de carro que daria em San Giovanni Rotondo, onde vivia o Padre
Pio de Pietrelcina. Ele até então não sabia nada sobre o frade franciscano, e certamente não
esperava ter um encontro pessoal com ele. Ao terminar a Missa, porém, se encontrou em um
quarto com outros homens que esperavam receber a benção do santo quando este passasse
por ali. Joey recorda os fatos: “Quando o Padre Pio entrou na habitação todos nos ajoelhamos para
receber a benção. Entrou pelo lado esquerdo do quarto e o atravessou pela frente. Ouvi movimento de
joelhos sem saber o que se passava. De repente, o Padre Pio pôs os seus braços sobre mim. Beijou-me a
fronte e me disse: ‗Joey, me alegro tanto em ver-te!‘.”
Joey ficou profundamente impressionado com o encontro, tanto que em 1963 viaja
novamente a Itália decidido a se confessar com o santo capuchinho. “Fui ver o Padre Pio no
confessionário, ajoelhando-me no genuflexório. O Padre estava sentado na minha frente. Tomou-me
pela mão, coisa que me impactou pelo contraste com o confessionário americano, com gretas entre o
sacerdote e o penitente. Disse-me então: ‗Joey, confessa-te‘. Para ser franco, isso foi muito embaraçoso,
Sobre
Joey
Lomangino
ver
(em
espanhol):
http://www.virgendegarabandal.com/reflexionfallecimientojoeylomangino.htm. Esta nota do Pe. Lofeudo foi
lida e aprovada por Conchita antes mesmo de sua publicação. (NdT)
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pois não estava levando uma vida nada correta. Estava confuso e não sabia o que dizer. Então o
Padre Pio me disse em italiano: ‗Confessa-te‘. Mas novamente não encontrava palavras que dizer.
Então, em perfeito inglês, me disse: ‗ Joey, te lembras quando estiveste em um lugar com uma mulher
de nome Bárbara? Lembras os pecados que cometeste? E, em perfeito inglês, recordou-me os lugares
onde havia estado, as pessoas com as quais havia estado, e os pecados que havia cometido. Suando de
angústia, tive a graça de reconhecer que valia a pena suportar tudo isso se significasse voltar a ser
feliz”. Depois da confissão ficou cheio de gozo: “Tinha 33 anos e me sentia como de 16; com um
firme propósito de emendar a minha vida”.
Mas ainda estava reservada uma graça a mais para Joey enquanto se ajoelhava com
outros homens para receber a benção do Padre Pio. “Quando sofri o acidente em 1947, perdi não
somente a vista, mas o sentido do olfato. Ao ajoelhar-me para receber a benção, fiquei atônito ao
perceber a fragrância de rosas que exalava do sangue das suas mãos. Esquivei-me para trás contra a
parede e levantei os braços para proteger-me, pois não sabia o que passava. O Padre Pio abaixou
meus braços e me disse em italiano: ‗Joey, não tenhas medo‘, e me tocou na ponta do nariz,
devolvendo-me o sentido do olfato depois de estar sem ele desde o dia do acidente, em junho de 1947,
há 16 anos”.
Joey estava cheio de paz e alegria e não queria deixar San Giovanni Rotondo.
Entretanto, seu companheiro de viajem, Mario Corvais, o recordou seu compromisso de
passar parte de suas férias em um lugar chamado Garabandal. Assaltaram as dúvidas de se
era uma aparição verdadeira e decidiu perguntar ao Padre Pio. Ao ajoelhar-se à sua frente lhe
disse:
– “Padre Pio, é certo que a Virgem está aparecendo a quatro meninas em Garabandal?” E ele
respondeu:
– “Sim”.
– “Padre Pio, devo ir até lá?”
– “Sim, por que não?”
Foi devido a este assentimento que não teve mais medo e se foi a Garabandal. Ali
conheceu Conchita. Retornou em março de 1964. De regresso a seu país recebeu uma carta
da vidente, com data de 19 de março de 1964, na que dizia, de parte da Virgem, que tornaria
a ver no dia do Milagre. Em 18 de junho de 2005, ao cumprir-se quarenta anos do dia da
Segunda Mensagem, em 1965, Joey escreveu uma carta dando a conhecer as cartas que
recebe de gente ansiosa por saber algo sobre a data do Milagre. E aclara: “Quero assegurarlhes que o compreendo e que creio realmente que no dia do grande Milagre terei novos olhos e que,
como disse Nossa Senhora, ‗Serão para a Glória de Deus‘. Até então, esperemos, rezemos e olhemos
aos acontecimentos de Garabandal que estão por vir”173.
Como ocorrerá este milagre anunciado pela Virgem? É arriscado aventurar detalhes.
Basta assinalar que na carta que Conchita escreveu, diz simplesmente que terá novos olhos.
De forma semelhante se pronuncia em uma entrevista de 1973 quando afirma que a Virgem
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“disse que recobraria a vista no dia do Grande Milagre. Também falou de um menino paralítico cujos
pais são do meu povo (Garabandal). Este menino também se curará. Estas são as únicas duas pessoas
de quem falou”174. No entanto, em outra entrevista posterior, em 1974, precisou mais: “Sobre
Joey, tudo quanto recordo agora é que a Santíssima Virgem me disse que no momento do Milagre,
Joey teria novos olhos e que a partir de então veria permanentemente”175.

c) Os trabalhadores de Nossa Senhora do Monte Carmelo de Garabandal. Novas
iniciativas e novos centros de difusão.
Quando Joey voltou à Nova Iorque em 1963, depois de suas conversas com Conchita
em Garabandal, pensou: “Que devo fazer para contribuir com a difusão da mensagem?”. Tinha
gravado em seu coração o encontro com o Padre Pio e o milagre físico e espiritual que este
santo sacerdote tinha feito nele. Também a vidente Conchita tinha lhe dado um terço que a
Virgem havia beijado. Ouvira os testemunhos de muitas pessoas tanto em San Giovanni
como em Garabandal. Além disso, tinha um álbum de fotos que lhe conseguiu seu amigo
Mario.
Com seu álbum e o terço em seu bolso, Joey começou a dar testemunho, de casa em
casa, começando por seus parentes e amigos. Suas apresentações logo se converteram em
“conferências”. Falava do amor de Deus por todo o mundo. Reforçava a urgência que emana
das visitas de Nossa Senhora a Fátima e agora a Garabandal. “Nossa Senhora veio por amor.
Devemos responder com amor”. Foi-se tornando notória a história deste cego que relatava as
aparições da Virgem na Espanha. Logo já não bastaram os fins de semana para seu
apostolado. Começou a dar palestras uma ou mais vezes na semana, recrutando vários
amigos para ajudá-lo.
Joey voltou regularmente a Garabandal depois de 1963 e esteve ali em 18 de junho de
1965, durante a Segunda Mensagem. Em 1968 fundou a associação The Workers of Our Lady
of Mont Carmel de Garabandal INC. (Os trabalhadores de Nossa Senhora do Monte Carmelo
de Garabandal). Hoje em dia os trabalhadores de Nossa Senhora são testemunhas disso por
todo o mundo. Em 8 de dezembro de 1977, dia da Imaculada, se casou com Marilynn Luther.
Depois de seu casamento, Joey e sua esposa se dedicaram a completar seu plano de viagens
para difundir a Mensagem de Garabandal. A partir do ano 2002, The Workers of Our Lady of
Mont Carmel de Garabandal Inc., iniciam a difusão das aparições através da rede Internet e por
este meio chega rapidamente a todo o mundo.

12. MENSAGENS E ANÚNCIOS PROFÉTICOS176

Entrevista de 1973 na revista NEEDLES (posteriormente GARABANDAL), publicada em Garabandal,
janeiro-março de 1983. Tomado de www.virgendegarabandal.com/RJM/milagro.htm.
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176 Um estudo detalhado das mensagens pode ser visto em JOSE RAMÓN GARCÍA DE LA RIVA, o.c., pgs.
235-286.
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Desde o começo das aparições, em junho de 1961, até o fim das mesmas, em dezembro de
1965, se fizeram conhecer de modo oficial duas mensagens fundamentais. Além destas, ao
longo de todo esse tempo as videntes receberam revelações diversas, muitas de caráter
privado, outras tantas de grande importância à Igreja e à humanidade, como o Aviso, o
Milagre e o possível Castigo (de que se tratará neste ponto, juntamente com as mensagens).
Sobre a importância das mensagens escreve Conchita em uma carta que “de nada nos serve o
crer nas aparições, se não cumprimos a mensagem, ou melhor, se não cumprimos com o da Santa
Madre Igreja. Como sabemos todos, a Virgem aqui disse o mesmo que em Lourdes e Fátima, portanto,
nada de novo”177.

12.1 Primeira Mensagem
A Primeira Mensagem se fez pública em 18 de outubro de 1961. Ainda que seja muito
simples e breve, contudo, é muito importante, uma vez que se centra no fundamental:
necessidade de penitência, importância e cuidado com a Eucaristia e conversão pessoal. Pode
ler-se no Anexo IV. Eis aqui umas breves, mas acertadas palavras com as que o Padre García
de Pesquera explica a mensagem178:
Há que fazer muitos sacrifícios, muita penitência. “Essas sete palavras vulgares, saindo ao
passo de certas espiritualidades ‗novas‘ (...), nos põem novamente ante o insondável e imprescindível
Mistério da Cruz, ‗loucura para os que vão pelo caminho da perdição, mas força de Deus para os que
vão pelo da salvação‘ (1 Cor 1, 18)‖.
Temos que visitar ao Santíssimo com frequência. “Quando no seio da Igreja Católica, por
extra-católicas ou anticatólicas influências, estava vazando uma grave crise de doutrina e de vida em
torno à realidade eucarística, Deus acode ao remédio com uma breve e simplíssima linha de mensagem
dada, segundo cremos, por sua Mãe”.
Mas antes temos que ser muito bons. “Que coisa tão sábia! – Sim, e também, que coisa tão
esquecida! Que coisa mais velha! – Mas também, que coisa tão atual! Porque frente a atual exaltação
de ‗todo o humano‘ (...) vem este vulgaríssimo ‗temos que ser muito bons‘ a lembrar-nos que
naturalmente não o somos, nem temos começado sendo-o, mas que o temos de conquistar com nosso
esforço diário”. Albrecht Weber comenta, em seu livro Garabandal, der zeigefinger gottes, que
estas palavras da Mensagem necessitam um esclarecimento, no sentido de que devemos nos
conduzir com uma vida excelente, cumprindo os mandamentos de Deus, com um acatamento
de sua Vontade, e procurando evitar os pecados. Em uma palavra, que é necessária uma
imediata conversão para evitar o castigo a toda a humanidade. Afirma também em outro
lugar que Conchita lhe confirmou que está de acordo com o sentido que dá a essas palavras.
Se não o fizermos nos virá um castigo. “Deus espera muito, mas não sempre. Agora respeita
muito nossa situação de liberdade; mas que ninguém sonhe com um desenlace de impunidade! No
final, as contas. E a cada um, seu merecido”.
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Diário de Conchita, o.c. Extrato da carta de Conchita escrita ao R.P. Alba S. J., de Barcelona (nov/1965).
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Já se está enchendo a taça, e se não mudamos, nos virá um grande castigo. “Essa taça
misteriosa simboliza para nós a ‗espera‘ de Deus frente a suas criaturas desnaturadas (...). As meninas
falavam da taça sem entendê-lo; parece que durante as explicações da mensagem que a Virgem foi
dando ao longo do verão foi mostrada uma grande taça, dentro da qual caiam espessas gotas de
tonalidade escura como de sangue. Quando a Virgem falava da taça e do castigo que se avizinhava,
seu semblante se obscurecia e se apagava notavelmente a sua voz.”. Acrescentemos simplesmente
que no relato escrito por Conchita no Diário, esclarece que anteriormente a Virgem havia
dito “que Jesus não mandava o Castigo para fazer-nos sofrer, mas para repreender-nos de que não
lhe fazemos caso e para nos ajudar”, porque seu desejo é “que cumpramos a Mensagem”.
A já citada D. Maria Herrero termina assim seu relato: “Tudo daquele dia ficou
profundamente marcado na memória, dando-me a imagem de um dia de ilusão e de penitência, talvez
pálida imagem do que possa ser o dia do ‗Aviso‘, pois tudo no ambiente parecia estar para provar-nos,
e realmente foi uma jornada de purificação. Nunca coisa alguma me deu tanta impressão do temor de
Deus como o sucedido naquele dia”.
Conclui García de Pesquera: “Não cabe dúvida de que 18 de outubro de 1961, tão
longamente esperado e que logo adveio como um signo tão distinto do que muitíssimos se imaginavam,
é um dos momentos estelares no longo mistério de Garabandal. Uma data chave! Uma jornada com
não sei que de Sinai... (Ex 19, 16)”.
12.2 Segunda Mensagem
Em 18 de junho de 1965 a Virgem difundiu essa Segunda Mensagem através do
Arcanjo São Miguel179. Anteriormente, em 8 de dezembro de 1964, dia da Virgem Imaculada
e festa onomástica de Conchita, a Mãe do Céu lhe falou sobre isso. Um mês mais tarde, em 12
de janeiro de 1965, ela mesma falava resolutamente ao Pe. Laffineur: “No dia da Imaculada, a
Virgem me disse que em 18 de junho próximo verei ao anjo São Miguel”.
Antes de adentrar no comentário da Mensagem, convém ter presente que por parte da
autoridade eclesiástica a atitude não era favorável. Em 7 de outubro de 1962, Mons. Beitia,
novo bispo da diocese, confirmou em todas suas partes as notas oficiais anteriores, e proibiu a
todos os sacerdotes, tanto diocesanos como de fora, e a todos os religiosos, o concorrer ao
mencionado lugar, sem expressa licença da autoridade diocesana. Os ânimos estavam
divididos e parece que o bispo também se ressentia desse ambiente, pelas pressões diversas
que recebia. O fato é que inesperadamente, em 1965, apresentou a renúncia, que a Santa Sé
aceitou. Oficialmente se deu como motivo de tal renúncia o estado de sua saúde.
A Segunda Mensagem causou tumulto, sobretudo pelas palavras da mesma em relação
aos sacerdotes e à Hierarquia em geral. O Pe. Laffineur fala do ocorrido no capítulo 33 de
L‘Etoile dans la Montagne; ali escreve que foi convidado a uma reunião que ia ocorrer em
Puente Nansa no dia seguinte à Mensagem. Os reunidos concordaram que o da mensagem
referente aos sacerdotes se referia a eles; depois afirmaram com excitação que aquilo se
referia a todos os sacerdotes; e finalmente foram a Santander apresentar seu mais enérgico
protesto ao bispo.
O relato do ambiente prévio e o texto da Mensagem se encontram em 9.5 b). O texto também pode ser visto
no Anexo IV.
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García de Pesquera encontra nesta Mensagem três elementos que não podem separarse, ainda que facilmente se possam distinguir:
– uma denúncia da péssima situação moral do mundo;
– uma advertência do que se prepara, por causa de tal situação;
– e uma exortação para remediar antes que seja demasiado tarde;
A renúncia se refere a que por não se cumprir a mensagem de quatro anos atrás, a taça
já está derramando, sendo muitos os sacerdotes, bispos e cardeais que vão pelo caminho da
perdição e à Eucaristia cada vez se lhe dá menos importância. Convém ressaltar que esta
denúncia se referia a pessoas e fatos daqueles tempos, ainda que posteriormente se tenha
agravado a situação. A advertência remete aos castigos futuros e especialmente ao Castigo
anunciado se não se faz caso da exortação à penitência e conversão. O chamativo é que uma
jovem de 17 anos falasse de uns fatos que ainda não eram domínio público e que sequer eram
conhecidos entre a maioria do clero e das autoridades eclesiásticas.

a) Um diagnóstico certeiro
Muitos sacerdotes, bispos e cardeais vão pelo caminho da perdição, e com eles muitas
almas mais, diz a Mensagem, com assombrosa exatidão, como assinalaremos adiante180.
Em efeito, logo se pode comprovar a verdade do anunciado, quando uma autêntica
tormenta se abateu sobre a Igreja, com defecções sacerdotais o desprezo da Eucaristia e
tantos desmandos dos que se lamentou Paulo VI em seus escritos e alocuções.
Com relação ao Concílio, já desde 1963 começou a vislumbrar-se no ânimo de muitos
Padres conciliares certo mal-estar pelos desvios dos fins e planos assinalados
antecipadamente para o Concílio, até o ponto de que Paulo VI, preocupado por esta situação
geral e prevendo males piores, decidiu adiantar a conclusão do mesmo.
Somente algumas pessoas atentas ao que sucedia na Igreja e com um especial sentido
sobrenatural se davam conta da grande verdade da situação. Os presságios negativos foram
cristalizando nos anos posteriores ao Concílio. Fecharam-se seminários e conventos, e os
templos ficaram com frequência solitários. As fugas de religiosos e de sacerdotes que
abandonavam seu caminho eram dolorosas e se deixavam sentir. No entanto, muito mais
perigosa era a permanência “dentro” da Igreja de não poucos eclesiásticos, cuja mente já
havia deixado de ser católica e cujo coração andava muito distante de estar em comunhão
com o Vigário de Cristo. Por outra parte, surgiu o fenômeno dos clérigos que, sob a etiqueta
de “teologia católica”, propalaram doutrinas de confusão. E isso, em seminários e
universidades eclesiásticas.
Como pano de fundo de tudo aquilo estava o pretendido diálogo entre cristianismo e
marxismo. Um diálogo em que os cristãos, para demonstrar uma postura dita aberta,
começaram por colocar entre parênteses sua fé, acabando por aceitar acriticamente as
Uma análise deste ponto em comparação a outras mensagens similares anunciadas pela Virgem em outras
aparições pode ser vista em JOSE RAMÓN GARCÍA DE LA RIVA, o.c., pgs. 274-279. Também se recolhem
alguns dados de descrições sacerdotais.
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doutrinas de Marx. Alguns superiores e pastores amedrontados, débeis, acabaram por não
mandar antes que expor-se a ser desobedecidos. Certamente, havia uma crise de autoridade;
mas forçada por uma prévia crise de obediência.
Paulo VI foi o primeiro em padecer a “tormenta” na que se encontrava a Esposa de
Cristo. A própria Conchita comenta que quando esteve em Roma em janeiro de 1966, “o Papa
me deu a impressão de uma pessoa esgotada... como coibido pelos cardeais e a hierarquia”181.
Dolorosamente desgarrador foi o lamento de Paulo VI no dia 29 de junho de 1972: “Sentimos
que temos de conter a onda de profanação, dessacralização, secularização, que sobe, que oprime, que
quer confundir e desbordar o sentido religioso, e inclusive fazê-lo desaparecer. (...) Se cria que depois
do Concílio viria um dia de sol para a Igreja. O que veio foi um dia de nuvens, de tempestade, de
obscuridade, de busca, de incertezas”. À pergunta pela razão desta crise tão grande, faz uma
abertura certamente tenebrosa de seu pensamento: “Interveio um Poder, um poder adverso;
digamos seu nome: o Demônio... Se diria que através de alguma fresta a fumaça de Satanás entrou no
templo de Deus. Há dúvidas, incertezas, problemática, inquietude, insatisfação, confrontação. Já não
se confia na Igreja (...). Há entrado a dúvida em nossas consciências, e há entrado através de janelas
que deviam estar abertas à luz... Veio a dúvida a respeito de tudo o que existe, de tudo o que
conhecemos”.
A dor que sofre a Esposa de Cristo por esta situação se parece à de Jesus no horto do
Getsemani, quando Satanás o faz entrar em agonia. A situação era muito grave. Se se mirasse
com olhos humanos a Igreja pareceria um edifício em ruínas que – nas palavras de Paulo VI
– se autodestruía. Palavras duras, tremendas! Pareceria como se a Igreja estivesse para
morrer, ainda que já saibamos que isto não pode suceder, porque Jesus prometeu que a
assistirá sempre, até o final dos séculos. Contudo, apesar de ter fé nestas palavras, o
sofrimento de Paulo VI e de outros bons filhos da Igreja era enorme ante essa desolação,
vendo que muitas almas – que em circunstâncias normais tinham sido fieis – se precipitavam
pelo caminho da perdição.

b) Maltrato da Eucaristia
À Eucaristia cada vez se lhe dá menos importância. Tal é a segunda denúncia da
Mensagem. A confusão doutrinal daqueles anos, além de incidir negativamente na vida de
muitos pastores, trazia graves consequências em relação à Eucaristia.
Comenta García de Pesquera: “O que era de todo imprevisível no Garabandal de 1965, já
está à vista de todos: o desapego, quando não aberto desdém, de muitos sacerdotes às formas de culto
que a piedade católica de séculos havia criado em torno à Eucaristia; o escanteamento de tantos
sacrários ou tabernáculos em tantas igrejas; não poucas destas, dispostas, ou apresentadas, mais como
centro de reunião que como lugar de encontro com o Senhor Jesus, sempre presente entre nós; a
supressão de comungatórios; as comunhões feitas de qualquer modo e, desde logo, sem ‗ação de graças‘;
a desaparição progressiva das funções eucarísticas vespertinas, das adorações noturnas, das ‗Quarenta
Horas‘, das procissões do Corpus...”.
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Alguns começaram a questionar e fazer o possível por arrancar o dogma da certeza da
presença real de Jesus Cristo na Eucaristia e da Missa como sacrifício. A primeira chamada
de atenção a toda a Igreja foi uma encíclica de Paulo VI com o nome de “Misterium Fidei”,
datada de 3 de setembro de 1965, pouco tempo depois da Segunda Mensagem, na que o Papa,
dirigindo-se aos bispos, assinala os motivos que o levaram a publicá-la: “Não faltam,
veneráveis irmãos, motivos de grave solicitude e ansiedade, acerca dos quais a consciência de nosso
dever apostólico não nos permite calar... Sabemos certamente que entre os que falam e escrevem deste
Sacrossanto Mistério, há alguns que divulgam certas opiniões sobre as missas privadas, da
Transubstanciação e do culto eucarístico, que turbam as almas dos fieis, engendrando-lhes não pouca
confusão em verdades da fé”. Posteriormente seguiram outras declarações na mesma linha,
tanto de Paulo VI como de João Paulo II, que, entretanto, não conseguiram evitar a
propagação de abusos práticos e a dessacralização do culto eucarístico182.
Bento XVI segue decididamente com todos os esforços possíveis, com seu magistério,
as declarações litúrgicas e suas decisões para devolver toda a dignidade e amor que merece o
Senhor na Santa Missa, na Santa Comunhão, nas visitas ao Santíssimo, na adoração temporal
e perpétua. Está convencido de que a Igreja não superará a crise que atravessa enquanto não
se trate com entranhável delicadeza e veneração a Jesus na Eucaristia. Assim se depreende,
por exemplo, de suas dramáticas palavras ao esclarecer que o destino da Igreja se decide no
“contexto da liturgia”183. Neste sentido explica sua decisão de dar a comunhão aos fieis na
boca, pondo-os de joelhos, “para colocar um sinal de respeito e chamar a atenção sobre a presença
real”, porque – acrescenta – “tenho ouvido falar sobre gente que guarda a comunhão na carteira e a
leva consigo como se fosse um ‗souvenir‘ qualquer”. Ao contrário, “deve ver-se com claridade que ali
há algo especial. Aqui está presente Ele, ante quem se cai de joelhos”184.

c) Um diagnóstico atual
Agora, depois de transcorridos quase 50 anos, a crise da Igreja segue agravada, com
tantos escândalos de abusos sexuais que saíram à luz por parte de sacerdotes e também de
bispos (que tanto faz sofrer a Bento XVI), e tanta obscuridade com a sociedade e dentro da
Igreja. Diz o Papa que estamos ante uma grande crise: “Tem sido estremecedor para todos nós.
De pronto, tanta sujidade. Realmente tem sido como a cratera de um vulcão, de que de pronto saiu
uma nuvem de imundície que tudo o obscureceu e sujou, de modo que o sacerdócio, sobretudo, apareceu
logo como um lugar de vergonha, e cada sacerdote se viu sob a suspeita de ser também assim (...). O
Algumas mostras desta dessacralização podem ser vistas em JOSE RAMÓN GARCÍA DE LA RIVA, o.c.,
pgs. 279-283. [A cada ano tal dessacralização se acentua com assombrosa rapidez. Dois casos recentes são
emblemáticos. No primeiro, um artista plástico, em Pamplona (Espanha), confecciona a palavra “Pederasta”, no
chão, utilizando para isso em torno de 250 Hóstias consagradas, adquiridas por terceiros que ao receber as
Sagradas Formas na mão, deixaram de comungar na frente do ministro ou simplesmente forjaram uma
comunhão (cf.: http://www.icatolica.com/2015/11/espanha-242-hostias-foram-roubadas-e.html?m=1). No
segundo, uma cena que vem se tornando cada vez mais frequente em eventos de massa no mundo inteiro (JMJ,
Congressos diversos, Encontros nacionais ou internacionais, visitas do Santo Padre etc) com Missas campais: a
distribuição da Eucaristia de mão em mão, em copos descartáveis ou outro recipiente inadequado e indigno, sem
um mínimo de contrição, reverência e mesmo ação de graças, proporcionando a caída de milhares de partículas
a cada celebração, que em seguida serão pisoteadas pelos milhares de presentes (cf.
http://www.ocatequista.com.br/archives/10362 e ainda https://m.youtube.com/watch?v=u3G43C16Ju0)].
(Ndt)
183 Cf. BENTO XVI, La luz del mundo, pg. 163. Ed. Herder. Barcelona, 2010.
184 Ibid., pgs. 166-167.
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assunto não chegou a mim de forma totalmente inesperada (...). Mas, apesar disso, nesta magnitude foi
igualmente um ‗shock inaudito‘.”185. Não se deve esquecer ao mesmo tempo, que os fatos foram
calados e encobertos durante décadas e que, como também assinala o Santo Padre, em alguns
lugares o direito penal “desde meados da década de 1960 deixou simplesmente de aplicar-se”186.
Cabe então perguntar se esta situação não seria consequência de não se ter em conta as
advertências das mensagens de Nossa Senhora. Não se pode dar uma resposta já que só Deus
conhece, não somente o futuro real, senão também o possível, se se houvesse atuado de outra
maneira. O que sim parece claro é que em Garabandal nos foi advertido sobre a iminência de
horas mui graves, decisivas, e que se não fazemos caso dessa admoestação, de forma a mudar,
virá inexoravelmente sobre a humanidade um tremendo castigo de Deus. Compreende-se por
isso a qualidade de advertência a respeito da situação de então, e também o caráter profético
do que poderia vir, se não fazemos caso à exortação de evitar a ira de Deus, de buscar com
esforço a emenda: deveis sacrificar-vos mais, pensai na Paixão de Jesus, diz a Mensagem. Que
teria ocorrido se a autoridade eclesiástica tivesse reconhecido o caráter sobrenatural das
aparições, depois de um exame detalhado dos fatos, e tivesse movido à penitência os fieis?
Estamos ainda em tempo de evitar esse Castigo? Voltaremos mais adiante sobre estes
pontos, que aparecem com expressões parecidas em todas as mensagens da Virgem nas
diversas aparições.
12.3 O Aviso
A Segunda Mensagem tem uma exortação final: Deveis evitar a ira do Bom Deus sobre
vós com vossos esforços. Se lhe pedis perdão com alma sincera Ele vos perdoará. Eu, vossa
Mãe, por intercessão do Anjo São Miguel, quero dizer-vos que os emendeis. Já estais nos
últimos avisos.

a) Um Aviso para todo o mundo
Como nas partes anteriores da Mensagem, parece que os destinatários desta última
parte são os filhos da Igreja. Essa é a impressão que fica depois de se ler e analisar as
Mensagens. Por que esta restrição se sabemos que Deus quer que todos os homens se
salvem? Porque misteriosamente a sorte do mundo depende em grande parte da fidelidade
dos filhos da Igreja a sua missão salvadora. Sucede, a nível universal, o que se requeria a
nível local no caso de Sodoma e Gomorra: os justos tinham que pertencer à cidade para que
esta fosse salva. Assim afirma Bento XVI: “É necessário uma transformação desde o interior, uma
faísca de bem, um começo de onde partir para mudar o mal em bem, o ódio em amor, a vingança em
perdão. Por isso os justos teriam que estar dentro da cidade, e Abraão continuamente repete: ‗Talvez
ali se encontrem...‘ ‗ali‘: é dentro da realidade enferma onde tem que estar esse gérmen de bem que
pode ressanar e devolver a vida”187. E isto mesmo é o que se necessita em nosso tempo: “que em
nossas cidades se faça um gérmen de bem – continua o Papa –, que façamos o necessário para que
não sejam só dez justos, para conseguir realmente fazer viver e sobreviver as nossas cidades e para

Ibid., pgs. 36-37.
Ibid., pg. 39.
187 www.zenit.org, de 18-V-2011: A oração segundo o Patriarca Abraão.
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salvá-las desta amargura interior que é a ausência de Deus. Na realidade enferma de Sodoma e
Gomorra aquele gérmen de bem não estava”188.
Podíamos afirmar com segurança de não equivocarmos que o mundo está tão mal
porque os cristãos não somos fieis a Jesus Cristo e porque na Igreja há muito o que purificar.
Os dois fatos estão relacionados. Trata-se em definitivo da purificação dos crentes e da
unidade da Igreja para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai (cf. Jo 17, 21) e
se converta. Adiante veremos como o Papa Bento XVI confia em que Deus, por intercessão
de Santa Maria, suscitará os suficientes justos para que o mundo se salve189.
Agora cabe assinalar que a Santíssima Virgem tem falado dos acontecimentos
universais, o Aviso e o Milagre, relacionados entre si, que seriam os últimos esforços do Céu
para a conversão de todos os homens, não só dos crentes. Assim o disse Jesus a Conchita em
uma locução interior que teve em 20 de julho de 1963. Depois a escreveu em um papel.
Quando ela perguntou ao Senhor se o Milagre vem para converter a muita gente, Ele lhe
respondeu: “Para converter ao mundo inteiro”. Ditos sucessos seriam uma graça especialíssima
que a Virgem conseguiu de seu Filho para estes tempos de tanta rejeição a Deus. Se os
homens não se arrependem virá o Castigo.

b) Natureza e circunstância do Aviso
Parece que as meninas viram o Aviso juntamente com o Castigo nas inesquecíveis
“noites dos gritos”, vivenciadas no mês de junho de 1962, que falaremos adiante ao explicar o
Castigo. Naquela primeira noite de 19 de junho, segundo declarações posteriores do esposo
de Jacinta à revista nova-iorquina “Needles”, em seu número de fevereiro de 1978, os gritos
de Jacinta e Mari Loli foram especialmente por causa do Aviso. E a noite seguinte foi quando
elas duas e Conchita tiveram as visões sobre o Castigo.
A senhora Carmela Saraco, que desenvolvia grande atividade em favor de Garabandal
na década de setenta pela região de Boston (EUA) tem confirmadas com a assinatura de Mari
Loli as mensagens em inglês de 19 e 23 de junho de 1962. Tais mensagens foram recebidas
pelo Pe. Gustavo Morelos, sacerdote mexicano. Segundo o texto inglês, o dito por Loli ao
Pe. Morelos (e posteriormente confirmado à senhora Saraco pela vidente) foi190: ―Embora
seguíssemos vendo a Virgem – na ‗noite dos gritos‘ –, começamos a ver também uma grande multidão
de gente, que sofria muito e gritava com a maior angústia... A Santíssima Virgem explicou que aquela
grande tribulação – que não será ainda o Castigo – viria porque chegaria um momento em que a
Igreja daria a impressão de estar a ponto de perecer...; passaria por uma terrível prova. Nós
perguntamos à Virgem como se chamaria essa prova, e Ela nos disse que ‗comunismo‘‖. Depois as fez
ver o Castigo.
Em nosso tempo, não deixa de ser surpreendente que a prova pela que terá de passar a
Igreja, segundo atestam as videntes, seja o comunismo. De momento deixamos por
esclarecer esta surpresa. Será dada luz sobre o assunto no capítulo V, onde se estudam as
mensagens da Virgem para os tempos atuais.
Ibid.
Cf. 18.4. Santos e profetas para nossos tempos.
190 EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte II, cap. IV.
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Do que disseram as videntes sobre o Aviso e do estudo de seu significado podemos
deduzir suas características. Trataria de um acontecimento cósmico que será visto e sentido
em todo o mundo. Ao mesmo tempo, em um instante, todos os homens da terra verão o
estado da própria alma, tal e como Deus a vê. Um acontecimento grandemente purificador,
mas fruto da Misericórdia divina.
Por certo seria um acontecimento muito impressionante, um fato que nunca se deu na
história da humanidade; é, junto com o Milagre, como uma advertência do castigo que vem
se não mudamos e um recurso extraordinário do Céu para que se dê essa conversão, tanto
aos cristãos como a todos os homens de boa vontade. Esta singularidade do anunciado é o
que provoca uma resistência razoável a aceitar que possa ser verdade. Também as próprias
videntes passaram por momentos de incerteza. Ao mesmo tempo, resulta mui sensato, dentro
do conhecimento que temos de Deus como Pai misericordioso, aceitar que esgote todos os
meios possíveis, em um momento em que a proliferação do pecado e sua justificação seja de
tal calibre que leve à humanidade a sua autodestruição. Em qualquer caso, não é irrelevante
aceitar o convite a preparar-se já agora (admitindo ao menos a possibilidade de que chegue),
mediante o exame de consciência, o reconhecimento dos nossos pecados e a confissão sincera
e arrependida deles. Mari Loli aconselhava em uma entrevista (julho de 1977) que, para
preparar-se ao acontecimento, “façam muita penitência, que façam sacrifícios e que visitem ao
Santíssimo Sacramento todos os dias que possam, que rezem o Santo Rosário diariamente”.

c) Testemunho das videntes
Trata-se agora de expor o que as videntes disseram sobre o assunto. Em primeiro
lugar, esclarecem que o mundo não está preparado para receber uma graça tão grande como
é o Milagre e por esta causa Deus irá enviar o Aviso a todos e a cada um para preparar-nos,
como dizia a Virgem Maria: aos bons, para nos acercar mais a Deus, aos maus, para advertirlhes que já vem o fim dos tempos. Também como advertência dos terríveis sucessos que se
avizinham para o mundo, especialmente se depois do Milagre o mundo não muda. Existem
uma série de entrevistas da BBC de Londres e de outros meios de comunicação que se
fizeram às videntes nos anos posteriores às aparições191. Resumimos suas respostas.
O Aviso será um acontecimento cósmico luminoso que afetará toda a humanidade. Diz
Conchita em uma entrevista (fevereiro 1977): “(Deus) me disse em que consistiria o Aviso, mas
não a data. É um fenômeno que será visto e sentido em todas as partes do mundo: sempre ponho como
exemplo duas estrelas que se chocam entre si. Este fenômeno não nos produzirá dano físico, mas sim
nos espantará porque nesse preciso momento veremos nossas almas e o dano que temos feito”. Muitos
terão medo. E em outra entrevista (novembro 1965) anotou: “A Santíssima Virgem me disse o
nome do fenômeno. Esse nome existe no dicionário e começa por ‗a‘. Mas Ela não me disse que o diga
ou que o cale”.

As declarações das videntes podem ser vistas em www.virgendegarabandal.com/RJM/milagro.htm. Uma
análise completa de todos os grandes acontecimentos profetizados em Garabandal, com base nas entrevistas às
videntes, pode ser vista em www.garabandal.us - O Aviso e o Milagre.
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Associado a essa luminosidade parece que haverá também uma obscuridade total na
terra durante um tempo. Este fenômeno não corresponde aos três dias de escuridão dos que
fala o Pe. Pio em seu testamento192.
Ainda que o acontecimento seja uma catástrofe natural de grande magnitude, “o Aviso é
algo que vem diretamente de Deus. Poderá ser visto em todo o mundo, onde quer que alguém se
encontre, e também o sentiremos interiormente” (Conchita, novembro 1965). Por isso, não se
produzirá nenhuma morte como consequência direta do Aviso. Mas pode ocorrer em função
de algum choque causado pela forte impressão do acontecimento cósmico ou por conhecer o
estado interior de sua alma. Assim diz Conchita (fevereiro 1977): “Será como se estivéssemos
agonizando, mas não morreremos por seus efeitos, ainda que seja possível morrer de medo ou pela
impressão de ver-nos a nós mesmos”.
Junto com esse acontecimento, cada um verá interiormente sua consciência e o estado
de sua própria alma tal como Deus o vê, em uma espécie de juízo particular em vida. Será
fruto da misericórdia divina, pois nos permitirá arrepender-nos de nossos pecados, nos
converter, mudar de vida e fazer penitência, e assim nos preparar para o grande Milagre. “O
Aviso é como uma purificação para preparar-se para o Milagre (Conchita, novembro 1965). Não
veremos nossas boas ações, mas “será só um aviso para ver as consequências de nossos pecados.
Será também como uma purificação antes do Milagre para ver se com o Aviso e o Milagre nos
convertemos” (Conchita, 1973).
Será uma recapitulação de todos nossos pecados e do juízo que merecem, tanto para os
crentes quanto para os não crentes, incluindo as crianças. Cada um se encontrará
completamente só com sua consciência e ante Deus, independente de onde se encontre nesse
momento. “Parecerá como se o mundo houvesse se detido, mas ninguém terá consciência disso porque
todos estarão inteiramente ensimesmados e vivendo sua própria experiência” (Mari Loli, setembro
1978). Não haverá ruídos que acompanhem o Aviso. “Como eu o vi então, era mais como um
enorme silêncio, como uma sensação de vazio. Tudo estava mui silencioso” (Mari Loli, julho 1975).
“É também uma espécie de catástrofe. Fará que pensemos nos mortos, ou seja, que preferiremos estar
mortos antes que vivenciar a experiência do Aviso. O Aviso será terrível, mil vezes pior que os
A mensagem de 1959 do Padre Pio, tomado de seu testamento e feita distribuir pelos sacerdotes franciscanos
a todos os grupos de oração católicos no mundo desde o Natal de 1990, diz assim (cf. http://
ultimostiempos.tripod.com/padre_pio.htm): “A hora do castigo está próxima, mas Eu manifestarei minha
Misericórdia. Nossa época será testemunha de um castigo terrível. Meus anjos se encarregarão de exterminar a todos os
que se riem de Mim e não creem em meus profetas. Furacões de fogo serão lançados pelas nuvens e se estenderão sobre toda
a terra. Temporais, tempestades, trovões, chuvas contínuas, terremotos cobrirão a terra. Pelo espaço de três dias e três
noites uma chuva de fogo ininterrupta seguirá então, para mostrar que Deus é o dono da Criação. Os que creem e esperam
em minha Palavra não terão nada a temer, porque Eu não os abandonarei, o mesmo aos que escutam minhas mensagens.
Nenhum mal ferirá aos que estão em estado de Graça e buscam a proteção de minha Mãe. A vós, preparados a esta prova,
quero dar sinais e avisos. A noite será muito fria, surgirá o vento, se farão... e trovões (sic). Fechai todas as portas e
janelas. Não faleis com nenhuma pessoa fora de casa. Ajoelhai-vos ante os vossos crucifixos. Arrependei-vos de vossos
pecados. Rogai a minha Mãe, para obter sua proteção. Não olheis para fora enquanto a terra trema, porque a ira de meu
Pai é santa, vós não poderíeis suportar sua vista. Os que não prestem atenção a esta advertência serão abandonados e
instantaneamente mortos pelo furor da cólera divina. O vento transportará gases envenenados que se difundirão por toda a
terra. Os que sofram inocentemente serão mártires e entrarão em meu Reino. Depois dos castigos os anjos baixarão do Céu
e difundirão o espírito de paz sobre a terra. Um sentimento de incomensurável gratidão se apoderará dos que sobrevivam
a essa terrível prova. Rezai piedosamente o Rosário, se possível em comum ou mesmo sós. Durante esses três dias e três
noites de trevas, poderão ser acesas somente as velas bentas no dia da Candelária (2 de fevereiro) e darão luz sem
consumir-se.
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terremotos. Será como o fogo. Não queimará nossa carne, mas se sentirá dentro e fora do corpo”
(Conchita, novembro 1965).
Esta experiência interior será distinta para cada um, e não durará muito, ainda que
possam parecer horas. “Nunca disse que o Aviso dure só um instante. O que disse é que ainda que
seja só um momento, será muito impressionante e terrível” (Conchita, fevereiro 1977). “Todos
sentiremos de diferentes modos porque dependerá da consciência de cada um. O Aviso será muito
pessoal; por isso todos reagirão de modo distinto. O mais importante será reconhecer nossos próprios
pecados e suas funestas consequências. Terás uma visão do Aviso diferente da minha, porque teus
pecados são distintos dos meus” (Conchita, 1973).
Este Aviso será uma correção da consciência do mundo e um anúncio do fim dos
tempos, mas não do fim do mundo193. “A Virgem nos disse que o Aviso e o Milagre serão as
últimas advertências ou acontecimentos públicos que Deus nos dará. Também disse a Virgem que
depois do Papa que acabava de falecer nesse momento, só faltavam três Papas e logo viria o Fim dos
Tempos. Ou seja, o Aviso é como um anúncio do Fim dos Tempos” (Conchita, fevereiro 1977). “O
mais importante desse dia é que todas as pessoas no mundo verão um sinal, uma graça ou castigo no
interior de si mesmos, em outras palavras, um Aviso” (Conchita, 1973).
12.4 O Grande Milagre
No princípio das aparições o pároco, D. Valentín, disse às meninas que pedissem à
Virgem um milagre para que o povo cresse. Assim o fizeram. Em 15 de junho de 1961 D.
Valentín anotou que às 20:45 estiveram em êxtase uns sete minutos e escutou o seguinte194:
“Faz-nos um milagre! Que a noite se converta em dia” (Mari Cruz). E também: “Sim, faz-nos um
milagre, mesmo pequenininho” (Conchita). Mas nem o Anjo nem a Virgem responderam a estas
petições. Logo Maria falou de um milagre distinto, o Grande Milagre. Conchita afirmou que
o conhecia desde outubro de 1961. Em setembro de 1962 houve vários êxtases onde a menina
conheceu detalhes do Milagre. Em 6 de dezembro do mesmo ano, depois de um êxtase de 90
minutos que começou às 5:30 da manhã, Conchita faz dois anúncios de importância em
relação ao Milagre. D. Valentín tomou nota deles195:
1) “Um dia, pouco antes que o milagre se produza, ocorrerá algo que trará como
consequência que muita gente deixe de crer nas aparições de Garabandal; tais dúvidas
ou deserções não se deverão ao excessivo atraso do milagre”.
2) “No dia do milagre desaparecerá a nota assinada em Santander dando às aparições
como não autênticas”.
Não deixa de ser enigmático o prognosticado no primeiro anúncio. Parece que se refere
a algum fato que ocorreria no tempo imediatamente anterior ou posterior ao Aviso, antes do
Milagre, que socavaria a fé nas aparições. Tampouco se esclarece se este fato afetará as
videntes. Segue sendo um interrogante a atitude que tomarão em relação aos momentos
próximos à data do Milagre. Antonia González, tia de Conchita, testemunhou que em uma
ocasião, estavam a mãe e os familiares em sua casa e ela disse: “nós mesmas vamos negar e nos
Cf. 17.4.
Cf. EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte I, cap. V, terceira parte.
195 Cf. ibid., parte II, cap. X.
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contradizer. Então será quando virá o Milagre”. Antonia ouviu Conchita dizer em êxtase:
“Quando todos deixem de subir, quando ninguém mais creia, então farás o Milagre?... então virá o
Milagre... quando todo o mundo deixe de crer; nem os sacerdotes o crerão; nem ninguém o crerá”.
Qual será este acontecimento? É arriscado tentar prognósticos. Baste com ter presente o fato
e recordá-lo para não deixar-se vencer pelas dúvidas quando ocorra196.
As últimas notas de dom Valentín apontam um dado do dia 15 de dezembro de 1962.
Diz que Conchita comentou a Mercedes Salisachs (conhecida escritora de Barcelona), que um
senhor, totalmente paralítico, se curará no dia do Milagre, esteja onde estiver. Um mês
depois, 15 de janeiro de 1963, o Anjo lhe comunicou a data do mesmo. Em uma carta de
Maximina, tia de Conchita, escreve: “Conchita me disse que hoje lhe disse o Anjo a data do
milagre. Somente ela e o irmão mais velho sabem, ninguém mais”. Será anunciado oito dias antes
por Conchita por mandato da Virgem. Vem diretamente de Deus e se verá em todos os
lugares de onde se possam ver os Pinos de Garabandal. Os doentes que nesse dia subam ao
povoado curarão, igualmente os pecadores se converterão. A Virgem disse que o Papa verá o
Milagre de onde estiver. O Padre Andreu e São Pio de Pietrelcina o viram
antecipadamente197.
Em 10 de dezembro de 1965 Conchita aclarou algo mais sobre o Milagre em uma
conversa com uma família francesa. Ao comentar sobre o milagre do sol em Fátima,
esclareceu: “Esse milagre de Fátima não é nada em comparação com o que vai passar aqui. Este será
muito, mas muito maior”. Em seguida, levantando os braços e estendendo-os, Conchita
acrescentou: “O daqui será muito maior, muito mais forte que o de Fátima. Causará tal impressão
que ninguém de quantos o vejam, poderá ir-se com dúvidas. Conviria que todo o mundo estivesse
presente, pois não haveria seguramente castigo, já que todos creriam”198.
Assinalemos finalmente, outra vez mais, que o mais importante não é o Milagre, mas as
Mensagens. Conchita o comentou à Madre María Nieves: “A gente pede que se realize o
Milagre: não vê nisto uma tontice? Se realizará, peçam ou não. Eu só rogo que se cumpra a
mensagem. Muitos pedem o Milagre para que outros, que não creram, se enfastiem. Isto o vejo mui
mal. Minha mãe creio que está ansiosa de que venha o Milagre, para ver-se livre desta dúvida e
preocupação... É estupendo amar a Deus e ter fé, sem ver nada. Assim eu queria fazer”199. Soam
nestas palavras o desejo de pôr em prática o que o Senhor lhe disse na locução de 13 de
fevereiro de 1966 no convento de Pamplona: “Quero dizer-te, Conchita, que antes do Milagre
sofrerás muito, pois haverá poucos que te crerão; tua família mesma crerá que a hás enganado. Tudo
isto o quero eu (já te disse) para tua santificação, e para que o mundo cumpra a Mensagem. Quero
prevenir-te que o resto de tua vida será um contínuo sofrimento; não te acovardes, no sofrimento estou
Eu e Maria, a quem tu tanto queres”200. Em certo momento Conchita, muito emocionada,
perguntou a Jesus para que serviria o Milagre, se para converter muita gente. E Jesus lhe
respondeu: “para converter o mundo inteiro”. E à pergunta sobre a Rússia lhe esclareceu que
também se converterá, e assim “todos amarão aos Nossos Corações”.
Poderíamos atualmente tentar uma resposta a esta pergunta com a recente morte de Joey Lomangino? Cf.
nota 172. (NdT)
197 Cf. 11.3 e 11.5.
198 EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte III, cap. V.
199 Ibid., parte I, cap. Apêndice.
200 Diário de Conchita, o.c., cap. 10.
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12.5 O Sinal
A Virgem disse que depois do Milagre ficará um sinal permanente nos Pinos até o fim
do mundo, como uma prova do Amor imenso de Deus pela humanidade. Se poderá ver,
fotografar, filmar, mas não tocar; sua substância é de natureza desconhecida já que é obra
única de Deus. Também precisou que o lugar dos Pinos é santo porque Deus deixará aqui
um Sinal de sua presença. O fato transcendente é que este sinal, ao modo do que guiou ao
povo judeu pelo deserto, significa que também os cristãos do fim dos tempos terão um
auxílio divino até o fim do mundo.
Muitos dizem que nos Pinos se sente a presença de nossa bendita Mãe porque é um
lugar escolhido por Deus. Nos tempos de Serafín, o avô materno de Conchita, se fez esta
plantação, em 1925, quando era presidente da junta vicinal. Abençoados então pelo pároco
dom Ángel Cossío, foram especialmente os meninos de Primeira Comunhão os que
interviram nesta plantação. Desde então Deus ama muito este lugar que lhe foi consagrado e
já a partir daí tem relação com a Eucaristia.
12.6 O Castigo
Em 8 de setembro de 1965 Conchita respondeu por escrito a uma série de perguntas do
Pe. Laffineur, entre elas algumas sobre o Castigo. Dois dias mais tarde teve um encontro
com uma família francesa onde também respondeu a várias perguntas. Finalmente uns
americanos lhe perguntaram, em 14 de setembro, se podia deixar por escrito o que pudesse
sobre o Castigo e o que sentiu quando o viu. Respondeu: “O Castigo, se não mudamos, será
horrível. Nós, Loli, Jacinta e eu, o vimos; mas eu não posso dizer em que consiste, porque não tenho
permissão da Virgem. Quando o vi, senti um grandíssimo temor, e isso que estava vendo ao mesmo
tempo a Virgem, em toda sua beleza e indescritível bondade!”201.
Por Loli sabemos mais dados. A senhora María Herrero de Gallardo, pode falar com
ela no domingo dia 7 de outubro de 1962, festa do Rosário, e perguntou, entre outras coisas,
pelo que elas haviam visto quando da festa do Corpus: “Oh! – exclamou a menina –, Aquilo era
horrível de ver. Nós estávamos totalmente espantadas... e eu não encontro palavras para explicar...
Víamos rios que se convertiam em sangue... fogo que caia do céu... E algo muito pior ainda, que eu
não posso revelar agora. A mensagem que demos então diz que não esperamos o Castigo, mas que sem
esperá-lo, VIRÁ... A Virgem pediu a todos que se confessassem e comungassem”202.

EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte III, cap. V.
Ibid., parte II, cap. IV. A continuação, o autor recolhe um testemunho em poder da senhora Carmela Saraco.
Tinha as mensagens de 19 e 23 de junho de 1962 confirmadas com a assinatura de Mari Loli, que até esse
momento não haviam sido publicadas, e que falam do Aviso e do Castigo. Sobre o Castigo escreve Loli: “Depois
nos fez ver como o grande Castigo virá logo para toda a humanidade, e que vem diretamente de Deus... Em certo
momento, nem um só motor ou máquina funcionará; uma terrível onda de calor se abaterá sobre a terra e os homens
começarão a sentir uma grandíssima sede; buscarão desesperadamente a água, mas esta, com o grande calor, se evaporará.
Então se apoderará de quase todos a desesperação e buscarão matar-se uns aos outros...; mas lhes faltarão as forças, e irão
caindo por terra: Será o momento de que entendam que foi Deus quem justamente o permitiu tudo isto. Vimos finalmente
uma multidão de gente envolta em chamas. Corriam para atirar-se nos mares e nos lagos. Mas ao entrar na água, esta
parecia ferver e, em vez de apagar as chamas, era como se as fizesse ferver ainda mais... Era tão horrível, que eu pedi à
Santíssima Virgem que levasse a todas as nossas crianças com Ela antes que chegasse aquilo. Mas a Virgem nos disse que,
quando ocorra, todos já serão maiores...”.
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Segundo as videntes, Nossa Senhora pediu a Deus vir a Garabandal como último
remédio para evitar ou atenuar o Castigo. Se o mundo muda depois do Aviso e do Milagre,
não viria o Castigo; se não muda, então virá. Conchita disse: “agora todos estão esperando que
venha o Milagre e o mundo mude e que o Castigo não venha”. Já em 1965 o Arcanjo São Miguel
disse que “a taça já está transbordando” pelos pecados do mundo; frase que recorda o texto
apocalíptico, como também as palavras da Virgem de que não esperamos o Castigo, mas sem
esperá-lo, virá, se não se deixa de ofender a Deus. Urge, pois, que se faça a oração e
penitência que tanto pede a Virgem Maria em suas mensagens.

CAPÍTULO V
AS MENSAGENS DA VIRGEM PARA OS TEMPOS ATUAIS

Interessa contemplar agora (na perspectiva de futuro antecipado nas mensagens
marianas de Fátima, Amsterdam e Garabandal) as circunstâncias atuais para ver se vão
encaminhando rumo aos acontecimentos anunciados. Como já esclareceu a Virgem em
Amsterdam, as provas da autenticidade das mensagens sairiam à luz com o transcurso dos
anos (3.12.1949). Daí ser razoável fazer algumas perguntas relacionadas com elas. Será
mudada a ordem mundial atual por uma hegemonia comunista, como se anuncia em
Garabandal ao falar da situação do mundo no tempo em que viria o Aviso? Não há dúvida de
que se se desse esse câmbio, teríamos uma prova contundente a favor da veracidade dos
acontecimentos de Garabandal. Até onde chegará a crise na Igreja? Desaparecerá
visivelmente a verdadeira Igreja frente a uma apostasia generalizada, antes da conversão da
Rússia e do triunfo do Imaculado Coração de Maria? São perguntas que o tempo desvelará.
Enquanto isso, vejamos como se encontra atualmente o panorama mundial desde a
perspectiva divina da salvação, antes de nos deter no significado das mensagens marianas
para o nosso tempo.

13. PANORÂMICA DA SITUAÇÃO DO MUNDO
Ao longo da história da salvação a maneira de atuar de Deus sempre tem buscado a
conversão do homem. Quando o Povo de Israel se afastava dEle, indo atrás dos falsos deuses,
Deus o deixava à sua sorte, caindo assim sobre ele as desgraças. Quando se arrependia e
tornava a pedir perdão, o Senhor o perdoava e o tirava de sua indigência. Este estado de
coisas se repetia continuamente ao longo dos séculos. O mesmo ocorre agora.

13.1 Situação do mundo no tempo do Aviso
Do relato das meninas de Garabandal sobre o Aviso, do que se tratou em 12.3, e de
suas posteriores declarações ao descrever os acontecimentos sociais e religiosos nos que se
encontrará o mundo no momento de produzir-se o Aviso, se depreende que a situação se
caracterizará por um estado agudo de angústia e de tribulação, de crise social e religiosa, e de
apostasia generalizada, até o ponto de chegar um momento em que a Igreja parecerá estar
desaparecendo203. Além disso, acrescentam que a causa da perseguição aberta contra a Igreja
será o comunismo. Daí que interessa considerar mais detalhadamente o que disseram as
videntes de Garabandal nas entrevistas feitas a elas.
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Cf. 12.3 b).

Em agosto de 1979 Jacinta afirmou que a situação mundial quando chegue o Aviso
“será má”. Em abril de 1983 precisou que “a Virgem disse que o Aviso chegaria quando a situação
estivesse em seu pior momento. Tampouco se tratará somente da perseguição, porque muitos já terão
deixado de praticar a religião”.
Antes que chegue o Aviso haverá “uma tribulação que tornará difícil praticar a religião”
(Mari Loli, julho 1975). Por este motivo, segundo Loli, parecerá que a Igreja desapareceu.
Ainda que a Virgem não dissesse que o Santo Padre se veria obrigado a deixar Roma quando
se produzisse o Aviso, ―o que me pareceu a mim – talvez nesse momento confundisse em minha
mente o que eu via e o que dizia a Santa Mãe, porque se passaram muitos anos – foi que o Papa não
poderia estar em Roma abertamente. Entenda-me o senhor. A ele também o perseguirão e terá que
esconder-se como os demais” (Mari Loli, outubro 1982).
Esta tribulação religiosa e social teria certa relação com o comunismo: “era uma invasão,
bem, algo que me pareceu uma invasão, algo muito mal em que o comunismo jogava um papel
importante, mas já não recordo que países ou regiões se viam afetados. Estes graves acontecimentos
terão lugar antes do Aviso, que ocorrerá quando a situação esteja em seu pior momento” (Jacinta,
agosto de 1979). “Parecerá que os comunistas se apoderaram do mundo inteiro e será mui difícil
praticar a religião, que os sacerdotes possam dizer missa ou que o povo possa abrir as portas das
igrejas” (Mari Loli, outubro de 1982).
Resulta agora assombrosa a afirmação de que os comunistas se apoderarão do mundo
inteiro, se temos em conta as consequências da caída do Muro de Berlim. Chama também a
atenção que, em relação com a chegada do Aviso, a Virgem considere o comunismo como o
causante, nesses tempos, das circunstâncias sociais dos sofrimentos das pessoas e de
perseguição religiosa nos crentes, especialmente quando já temos presenciado a queda do
mesmo na antiga União Soviética. É difícil entender como possa se dar essa perseguição da
Igreja e esse clima de angústia de que fala a Virgem. De todo modo, cabe ressaltar que
atualmente se está ocorrendo um ressurgir do comunismo em alguns lugares e que segue
vivo em muitos países, de modo particular na China, que atualmente já é a segunda potência
mundial e que está exercendo um colonialismo econômico poderoso. Recordemos também
que na Rússia, por exemplo, se produziu um tumulto com a tentativa de comemorar em 9 de
maio de 2010 os 65 anos da vitória sobre o nazismo, colocando fotografias de Stalin como
artífice da mesma; e que atualmente também na Rússia o partido mais forte de oposição é o
comunista.
Pelo que diz respeito à Espanha, há palavras relacionadas com este tema da Irmã Lúcia,
a vidente de Fátima, que viveu vinte e um anos na Galícia (de 1925 a 1946). Neste tempo
teve frequente contato com o que era bispo de Tuy-Vigo, Mons. García y García. Em
princípios de 1943 lhe enviou três comunicados sobre o que Deus queria dizer aos bispos da
Espanha. No terceiro, lacrado em Tuy em 28 de fevereiro, há uma frase que diz: “a conversão
da Rússia se realizaria se os senhores bispos da Espanha atendessem aos desejos de Nosso Senhor e
empreendessem uma verdadeira reforma no povo e no bom clero; mas se não, ela (Rússia) será o
inimigo com que Deus os castigará ainda uma vez mais”204.
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Talvez seja difícil admitir este domínio do comunismo porque pensamos que já não
possua o poder para impor-se violentamente, de modo revolucionário, ainda que
ideologicamente siga influenciando em muitos aspectos da vida social e econômica em
diversas partes do mundo. Então, como consegui-lo? Podia fazê-lo enganosamente por
outros caminhos mais “aceitáveis” e depois subjugar violentamente? É questão de observar a
evolução dos acontecimentos para ver se se dão as anunciadas situações prévias ao Aviso.
Sim interessa analisar a atual situação de apostasia, hostilidade contra a Igreja e crise dentro
da mesma para julgar se, nestes campos, nos encontramos próximos às condições nas que se
darão o Aviso.
13.2 A rejeição de Deus em nosso tempo
Não resta dúvida de que nos tempos atuais assistimos a uma rejeição de Deus
generalizada. A medida que avança tempo parece que vão crescendo também as
manifestações de pecado, cujos efeitos serão novos castigos advindos sobre a humanidade. Já
o advertia João Paulo II em muitas de suas intervenções e documentos. Escreve em 1988: “É
necessário acrescentar que no horizonte da civilização contemporânea – especialmente a mais
avançada em sentido técnico-científico – os sinais e sinalizações de morte chegaram a ser
particularmente presentes e frequentes (...). Mas no horizonte de nossa época se vislumbram ‗sinais de
morte‘ ainda mais sombrios; se tem difundido o uso – que em alguns lugares corre o risco de
converter-se em instituição – de tirar a vida aos seres humanos ainda antes de seu nascimento ou
também antes que cheguem à meta natural da morte205.
Se contemplarmos o desenvolvimento posterior desta humanidade, não parece que a
volta a Deus, especialmente na sociedade ocidental, mostre sintomas de que irá se produzir.
Mais ainda, pareceria que por parte de muitos dirigentes os sintomas são os de querer apagar
as raízes cristãs das constituições, das leis e da própria vida social. Em alguns países já se
chega a institucionalizar o aborto como direito e também a eutanásia. Estão proliferando leis
que pretendem converter em direito o que vai contra a lei de Deus. Parece que tudo se pode
fazer, que tudo é relativo e que não há nenhuma verdade objetiva. Assistimos também em
alguns lugares a um alarde de apostasia que leva a querer inclusive que se apague do livro do
Batismo aos católicos que abandonem sua fé.
13.3 A ditadura do relativismo. Alguns exemplos206
Fez-se paradigmática a frase sobre a ditadura do relativismo que o cardeal Ratzinger
pronunciou na homilia da Missa celebrada antes do conclave no que seria eleito como
sucessor de João Paulo II: “Quantos ventos de doutrinas temos conhecido nestas últimas décadas,
quantas correntes ideológicas, quantas modas de pensamento... (...). Cada dia nascem novas seitas e se
realiza o que diz São Paulo sobre o engano dos homens, sobre a astúcia que tende a induzir ao erro
(Cf. Efe 4, 14). Ter uma fé clara, segundo o Credo da Igreja, é etiquetado com frequência como
fundamentalismo. Enquanto que o relativismo, ou seja, o deixar-se levar ‗sacudido por qualquer vento
de doutrina‘ parece ser a única atitude que está de moda. Vai se constituindo uma ditadura do

Dominum et Vivificantem, nº. 57.
Pode ser vista uma exposição detalhada do que o autor chama “colonização ideológica da Nova Ordem” no
livro de JUAN CLAUDIO SANAHUJA, Poder global y religión universal. Ed. Vórtice, Buenos Aires 2010.
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relativismo que não reconhece nada como definitivo e que só deixa como última medida o próprio eu e
seus desejos”207.
Não é de estranhar por isso que uma vez eleito Papa ilumine com frequência o perigo
que este relativismo leva consigo. Dizia em sua recente viajem ao Reino Unido: “A
evangelização da cultura é de especial importância em nosso tempo, quando a ‗ditadura do
relativismo‘ ameaça com obscurecer a verdade imutável sobre a natureza do homem, sobre seu destino
e seu bem último. Hoje em dia alguns buscam excluir da esfera pública as crenças religiosas, relegadas
ao privado, objetando que são uma ameaça para a igualdade e a liberdade. Não obstante, a religião é
em realidade garantia de autêntica liberdade e respeito, que nos move a ver a cada pessoa como um
irmão ou irmã”208. Vejamos brevemente alguns exemplos.

a) Os direitos LGBT209
Na linha do reconhecimento da igualdade de todos ante a lei se move o presidente dos
Estados Unidos Barack Obama que, fiel a sua campanha como candidato presidencial,
proclamou no mês de junho de 2009 como o Mês do Orgulho Lésbico, Gay, Bissexual e
Transgênero (LGBT). Em 29 de junho desse ano, Obama recebeu na Casa Branca aos líderes
da comunidade gay (LGBT) e lhes assegurou que ele se considera um “campeão da causa
homossexual”, pedindo-lhes paciência para levar a cabo o que prometeu na campanha eleitoral.
Deixou claro que a vitória final para o movimento homossexual não chegará só pela
legislação, “mas através de uma persistente campanha de persuasão em todos os níveis”.
O programa de sua administração para consegui-lo abarca uma ampla gama de
iniciativas, nas que designa diversas medidas de governo. Por exemplo, no plano intelectual
aclara que se uniu, nas Nações Unidas, aos esforços por despenalizar a homossexualidade no
mundo. Pelo que diz respeito ao país indica que ―seguiremos com as medidas de apoio à igualdade
de direitos dos LGBT norte-americanos”. Entre essas medidas estão as de apoiar as uniões civis
e os direitos federais que proíbem a discriminação no lugar de trabalho para os pares LGBT.
“Estas questões não só afetam a comunidade LGBT, mas a toda nossa nação. Na medida em que
segue sem cumprir-se a promessa de igualdade, todos os estadunidenses se veem afetados (...). Durante
o Mês do Orgulho LGBT, faço um chamamento à comunidade LGBT, ao Congresso e ao povo dos
Estados Unidos para trabalhar juntos na promoção da igualdade de direitos para todos,
independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero”.
Ante declarações tão decididas para promover a igualdade de todos os cidadãos e a não
discriminação, se torna difícil descobrir os erros destes projetos. Não se trata aqui de expor
as razões de lei natural e de fidelidade à verdade para saber distinguir o que é a verdadeira
discriminação, que sempre será uma injustiça, e o que se esconde detrás das declarações da
igualdade de direitos para todos210. É lamentável como uma pessoa homossexual, como
www.zenit.org, de 18-IV-2005.
Homilia em Bellahouston Park de Glasgow (www.zenit.org, de 16-IX-2010).
209 Fonte: Noticias Globales, junho de 2009.
210 Uma exposição em relação ao reconhecimento legal das uniões homossexuais se pode ver em “Considerações
sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões homossexuais”, CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ,
Roma, 13-VI-2003. Sobre a natureza da homossexualidade desde um ponto de vista médico e antropológico; cf.
AQUILINO POLAINO, Exposición ante la Comisión de la Cámara de Diputados española encargada del estudio para
el reconocimiento del matrimonio homosexual. Madrid, 2005.
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qualquer outra, seja objeto de abusos verbais ou físicos, ou se lhe prive de seus direitos
humanos básicos. O prejuízo e a discriminação contra a pessoa homossexual constitui uma
falta contra a caridade e a justiça, que desgraçadamente se tem dado com frequência. Convém
ainda esclarecer que, de acordo à lei natural, a orientação homossexual, ainda seja
objetivamente uma desordem, não é moralmente má por si mesma. São os atos e os desejos
homossexuais plenamente deliberados, os que são gravemente maus e destrutivos para quem
os realiza, com independência de que lhe sejam moralmente imputáveis.

b) Os “matrimônios” homossexuais
Em março de 2000 o Parlamento Europeu resolveu propor aos estados da União que
inserissem em suas legislações a convivência registrada de pessoas do mesmo sexo e que
modifiquem as leis com o fim de reconhecer legalmente as uniões fora do matrimônio. O
segundo passo o deram alguns países da União, que inclusive foram além da recomendação.
Assim, a Holanda, por primeiro, em seguida a Espanha reconheceram como “matrimônio”
essas uniões, com os mesmos direitos do matrimônio natural211, incluindo o de adoção.
Também na Argentina esta forma de “matrimônio” se tem admitido na vida social, até o
ponto de o Senado aprovar em 14 de junho de 2010 o projeto de lei de “matrimônio”
homossexual, equiparando a todos os efeitos, também o da adoção, este tipo de união com o
matrimônio natural212. A lei foi promulgada uma semana depois. É o primeiro país da
América Latina a aprovar213.
O que ocorre se uma lei desse tipo adquire um amplo consenso social e é vista como
uma conquista dos direitos homossexuais durante séculos discriminados? Pode ocorrer que
os que não a aceitem se encontrem em dificuldade por pensar de modo diferente, como
escreve o autor Juan Manuel de Prada em um artigo publicado no diário ABC de Madri, ao
comentar as consequências da atuação do juiz Ferrín Calamita em uma causa de adoção de
uma menor por um par de lésbicas214. Este juiz, pai de sete filhos, foi demitido por atuar
conforme a lei natural.

c) O direito ao aborto
Em 17-XII-09, o Congresso dos Deputados aprovou na Espanha com o respaldo de
184 de seus 350 membros – oito a mais da maioria requerida – o projeto de Lei Orgânica de
Saúde Sexual e Reprodutiva e da Interrupção Voluntária da Gravidez. Em 24 de fevereiro de
2010 foi aprovado o texto por parte do Senado com 132 votos a favor, 126 contra e uma
abstenção. A novidade desta proposta, mais que na grande facilidade com que se poderá
O original traz “heterosexuales”. (NdT)
Idem.
213 Em relação ao Brasil, tudo o que envolve a chamada cultura da morte (ideologia de gênero, aborto, eutanásia
etc), já bem solidificadas pela influência social-comunista, vem acarretando a ira de Deus sobre este país. Mas,
sobre essa ira, como esclarece Nosso Senhor à mística italiana Maria Valtorta: “Não são precisos raios,
cataclismos nem dilúvios para que se faça manifesta. Basta que Deus os abandone para que vós mesmos os
proporcioneis morte, aflições e desesperação. A ira, a verdadeira e imutável ira de Deus, mais que com castigos,
se manifesta em deixá-los entregues a vós mesmos. O que vós chamais manifestações da Ira de Deus –como são
as guerras, os meios atrozes de destruição, os cataclismos, as pestes– não são ainda a Ira imutável e absoluta.
São repreensões, chamadas de um Pai ofendido mas desejoso de dar aos filhos culpáveis sua ajuda e seu perdão”
(Lições sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos. 6-I-1948). (NtT)
214 Cf. ABC, 2-1-2010.
211
212

praticar o aborto, radica em que pela primeira vez se apresenta o aborto como um direito e
não como uma despenalização. Pareceria que a lei, em vez de lutar por reduzir este terrível
mal, que tanto faz sofrer às mulheres que o têm praticado, o que faz é empurrá-las nessa
direção, em vez de promover a criação de centros de acolhida que ajudem às grávidas a
resolver suas angústias por um caminho distinto do aborto.
O projeto não assegura a objeção de consciência pessoal do médico, nem das
universidades privadas, e contempla uma campanha intensiva de informação em colégios,
através do ensinamento da “saúde sexual”. Por esse motivo a Universidade de Navarra e a
CEU São Paulo anunciaram quando se estava debatendo o projeto que, ainda que o mande a
lei, não ensinarão a fazer abortos. Espera-se que na mesma direção se portem outras
universidades privadas. Da mesma forma, a CONCAPA (Confederação Católica de Pais de
Alunos), “proporá aos pais e professores a objeção de consciência e/ou a denúncia ante os tribunais se
se obriga a ensinar a nossos filhos que o aborto é um direito e não um crime, ou se impõe uma
educação afetivo-sexual contrária a nossas convicções filosóficas, religiosas ou morais”.
O professor de comunicação social Diego Contreras (Universidade da Santa Cruz,
Roma) escreve em sua página de internet215: “A aprovação de uma nova lei de aborto da Espanha
(...) voltou a propor o tema no primeiro plano da atualidade, e não somente na Península Ibérica.
Como é difícil aportar algo novo na polêmica sobre o aborto, me limito a assinalar o aspecto que mais
me tem chamado à atenção, a julgar pelo que tenho lido: se trata do caráter coercitivo, de obrigação,
que inspira toda a proposta. Refiro-me agora, concretamente, a como a lei pretende impor o
ensinamento das técnicas abortivas nos planos de estudo das Faculdades de Medicina e Enfermaria.
Estávamos acostumados a expressões tolerantes do tipo: ‗se você não quer tal coisa, não faça, mas não
impeça aos demais‘, ‗não pretenda impor suas convicções aos outros‘... Agora resulta que esse
confortável relativismo – todos os valores são iguais, todas as ideias merecem o mesmo espaço –
desapareceu”. Para este escritor, “se trata de uma boa demonstração do caráter profundamente
totalitário de sustentar que tudo é o mesmo, que não há fundamentos objetivos sobre os que se baseiam
as coisas”.

d) O projeto de lei de igualdade para os clérigos na Grã Bretanha
Durante o governo do trabalhista Gordon Brown, a ministra britânica de Igualdade
Harriet Harman, preparou uma Lei de igualdade que permitiria aos ministros de qualquer
confissão religiosa contrair matrimônio ou formar uma união civil homossexual216. Segundo
esta lei, os bispos católicos (ou as autoridades religiosas de qualquer confissão) não poderão
impedir que os sacerdotes se casem (com mulheres ou com homens), realizem operações de
mudança de sexo, mantenham estilos de vida abertamente promíscuos ou realizem qualquer
outro tipo de atividade que sejam reconhecidas como formas legais de expressão sexual.
As propostas de Harman punham inevitavelmente a Igreja católica no Reino Unido em
uma posição de colisão como o Governo – em particular com a poderosa Comissão de
Igualdade e de Direitos Humanos – no concernente à liberdade religiosa. Richard Kornicki,
que trabalha como coordenador parlamentar para os bispos, assegurava que, se a proposta
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alcançasse traço de lei a Igreja poderia ser perseguida por descriminação sexual se rejeitasse
mulheres e homossexuais ativos que se apresentem como candidatos ao sacerdócio. Há que
ter em conta que a Comunhão anglicana há uns anos aceita mulheres e homossexuais como
candidatos a ministros sagrados, permitindo que vivam ativamente sua condição
homossexual e, ultimamente, o bispo ordenou a uma mulher lésbica. Esta admissão das
diretrizes relativistas dentro da sua disciplina tem favorecido sem dúvida alguma a aceitação
social destes direitos, ainda que também tenha provocado o desejo eficaz em muitos fieis
anglicanos (pastores e leigos) de solicitar a incorporação à Igreja católica.
Em dezembro de 2009 os bispos da Inglaterra e Gales, em reunião episcopal,
explicaram que a proposta reduzia drasticamente a capacidade da Igreja para determinar o
estilo de vida de seus membros. Igualmente animaram aos fieis a lutar para emendar a
cláusula e proteger a natureza do sacerdócio assim como a credibilidade de quem trabalha
para a Igreja. O projeto chegou a tramitar pelo Parlamento. Mas os protestos dos bispos
católicos e anglicanos, assim como de muitos fieis cristãos, fizeram com que o governo
abandonasse suas pretensões. Nessa marcha atrás teve grande importância o discurso de
Bento XVI aos bispos católicos ingleses de 1 de fevereiro de 2010. Sobre a igualdade de
oportunidades, o Papa disse: “Algumas leis delineadas têm levado a impor limitações injustas à
liberdade das comunidades religiosas para atuar de acordo com suas crenças. Em alguns pontos se
viola inclusive a lei natural, sobre a que se funda a igualdade de todos os seres humanos e mediante a
qual se garante essa igualdade”.
Finalmente a Lei de igualdade foi aprovada apesar da mudança do governo trabalhista,
ainda que com restrições. Promulgou-se em 1 de outubro de 2010, com a crítica dos liberais e
humanistas por não chegar longe o bastante para obrigar aos grupos religiosos a mudar suas
“práticas de contratação” e pô-las em sintonia com o resto da sociedade. Porém, ao ser
aprovada, é possível que no futuro se tente suprimir os chamados “privilégios”.
13.4 Diagnóstico de nosso tempo e tratamento
João Paulo II, em junho de 2003, publicou a exortação apostólica Ecclesia in Europa, na
que expõe a situação religiosa do Velho Continente. Este diagnóstico poderia se estender a
todo o mundo. Já assinalamos alguns aspectos dessa situação. O Papa condensa em uma frase
um aspecto importante da mesma: “A cultura europeia dá a impressão de ser uma apostasia
silenciosa por parte do homem autossuficiente que vive como se Deus não existisse”. Talvez se
pudesse matizar que nestes momentos a apostasia não seja tão silenciosa, já que cada vez
mais se manifesta publicamente.
Qual foi o remédio proposto pelo Papa? Basta citar as palavras que anunciou na
Audiência de 24 de março de 2004: “Recorrendo a Cristo por meio de Maria”. De nossa parte,
devemos perguntar o modo de secundar sua ação salvífica, procurando responder fielmente
ao que Ele pede, bem unidos ao sucessor de Pedro. Trata-se, em definitivo, de não fazer nada
que lhe desgoste e de não decidir nem uma só palavra que não seja querida por Deus. Ela
alerta para que o inimigo não nos encontre dormindo. Somos alertados sobre os dias de
confusão que estão por vir e sobre a proliferação de falsos profetas. Pra os crentes, trata-se de
resistir a todo aquele que queira induzir-nos a cair no grande pecado dos últimos tempos:
negar a Deus com a conduta, deixando-o de lado.

Como aparece ao longo dos capítulos anteriores, a Santíssima Virgem tem falado dos
últimos esforços do Céu para a conversão das almas. Diz para não temermos; que Deus
estará sempre conosco, que não nos deixará, porque Ele é nosso Pai e nós seus filhos. Não há
que ter medo das dificuldades nem das forças do mal, apenas no equivocar do cumprimento
do que Ela nos pede.

14. RELATIVISMO E CRISE NA IGREJA
É frequente ler e escutar opiniões contra a Igreja católica. Se a desclassificam e
condenam, nem tanto com argumentos razoáveis, mas com erros e deficiências inegáveis do
passado e do presente. Quer-se silenciar aos bispos, sacerdotes e leigos que se mantêm fiéis à
verdade sobre a lei moral. Vejamos como se dá esse ataque.

14.1 A guerra do laicismo
Estamos assistindo a uma verdadeira guerra do laicismo. Trata-se de alertar aos
cristãos e a todos os homens de boa vontade sobre este perigo. Por seu especial interesse
damos a conhecer uma carta de março de 2010 ao diretor do jornal Corriere de la Sera,
assinado por Marcelo Pera217. Pera é Senador da República Italiana e professor de Filosofia;
não é católico. Escreveu diversos livros sobre a identidade cristã da Europa218. Em sua carta
se refere aos violentos e persistentes ataques a Bento XVI na ocasião dos casos de abusos
sexuais por parte de sacerdotes. A carta aparece com o título “Uma agressão ao Papa e à
democracia”. Eis aqui suas palavras (o escrito em negrito é nosso): “A questão dos sacerdotes
pederastas e homossexuais desencadeada ultimamente na Alemanha tem como objetivo o Papa. Mas se
cometeria um grave erro se se pensasse que o golpe não irá mais além, dada a temerária enormidade
da iniciativa. (...) Está em curso uma guerra. Não precisamente contra a pessoa do Papa já que, neste
terreno é impossível. Bento XVI tem se convertido em invulnerável por sua imagem, por sua
serenidade, sua claridade, sua firmeza e doutrina. Basta seu sorriso manso para desbaratar um
exército de adversários. Não, a guerra é contra o laicismo e o cristianismo”.
Mais adiante precisa: “Esta guerra do laicismo contra o cristianismo é uma batalha campal.
Deve-se levar a memória ao nazismo e ao comunismo para encontrar uma similar. Mudam os meios,
mas o fim é o mesmo: hoje como ontem, o que é necessário é a destruição da religião. Então a
Europa, pagou a esta fúria destruidora o preço da própria liberdade”.
Alguns escritores vêm nesse momento uma clara manifestação de como essa intensão
de mudar o espírito de verdade pelo relativista se está introduzindo nos modos de pensar da
sociedade. É o que chama engenharia social, isto é, uma manipulação dos critérios éticos da lei
natural por outros relativistas. Um exemplo desta estratégia o encontramos no canadense
MARCELO PERA: “Guerra ao cristianismo”. Corriere de la Sera, Milão, 17-03-2010. Tomamos a carta de
Noticias Globales, Ano XIII. Número 905, 12/10. Gacetilla n o 1028. Buenos Aires, março de 2010.
218 Entre eles destacam: Senza radici. PERA, Marcelo e RATZINGER, Joseph. Ed Mondadori, Milano 2004;
Perché dobbiano dirci cristiani. Ed. Mondadori, Milano, 2008, com prefácio do Papa Bento XVI.
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Michel O‟Brien. Na entrevista concedida à Zenit, em maio de 2009 219, com ocasião do
lançamento na Espanha de seu livro “A última fuga”, se aborda um futuro de tirania
disfarçada em liberdade. O autor, referindo-se à Espanha e ao Canadá, assinala que “em ambas
as nações cresce o acosso às famílias tradicionais e à liberdade religiosa da Igreja, como parte de uma
tentativa deliberada de redefinir a natureza da sociedade mediante programas de engenharia social
impostos por novas leis invasivas e injustas”. À pergunta de um futuro de tirania disfarçado em
liberdade responde: “Vamos nessa direção, mas o resultado ainda não é seguro. Em boa parte
depende da coragem das Igrejas locais em cada nação, e da capacidade de cada família e das
associações religiosas para criar uma frente unida contra as forças que reduzem a liberdade em nome
da Liberdade e destroem vidas humanas em nome do Humanismo”.
Até onde chegará esta guerra? Até desaparecer a Igreja? Sem dúvida que é o objetivo,
mas sabemos que Jesus Cristo prometeu que sua Igreja nunca seria destruída, ainda que
chegasse a ser sacudida, dando a impressão de desaparecer. Ainda não chegamos a essa
situação no Ocidente, apesar do clima de apostasia que se dá em muitos batizados; tampouco
se deve confundir a situação atual de crise na Igreja com a tribulação anunciada para os
momentos próximos ao Aviso, já que a causa desta seria o comunismo, como foi comentado
em 13.1.
No entanto, a nível global já existe em alguns países da Ásia e da África, e em outros
lugares uma clara situação de tribulação. Basta citar um dado recente: “Cada cinco minutos um
cristão morre assassinado por sua fé”. É o aterrador dado difundido pelo sociólogo Massimo
Introvigne em sua intervenção na Conferência internacional sobre diálogo inter-religioso
entre os cristãos, judeus e muçulmanos, celebrada em junho de 2011 em Gödollö (Budapeste)
promovida pela presidência húngara da União Europeia220. Introvigne assinalou que 105.000
cristãos são assassinados cada ano por sua fé, contando somente os verdadeiros martírios,
levados à morte por ser cristãos, sem considerar as vítimas de guerras civis ou entre nações.
14.2 Uma batalha espiritual. São Miguel contra Satanás
Poderia parecer que esta guerra entre o cristianismo e a ideologia laicista, que
considera a religião como um obstáculo para a liberdade, se dá de modo espontâneo, sem que
haja um complô, um plano preestabelecido por alguém que mova a trama a nível mundial.
Algumas pessoas críticas com relação ao relativismo também pensam assim. É difícil admitir
a existência de um plano perverso, elaborado consensualmente, para acabar com tudo o que
se opõe a essa ideia de liberdade.
Entretanto, seria bom considerar se não estamos em uma batalha sobrenatural, em uma
luta mais profunda que a meramente ideológica, uma luta pela possessão das almas, ou seja, a
que se dá desde o princípio entre Deus e o Maligno. Bom é considerar que esta situação atual
contra o cristianismo foi anunciada pela Virgem em Amsterdam, pondo de manifesto seu
verdadeiro fundo. Eis aqui algumas mensagens:
“Esta é uma guerra espiritual que se trava em todo o mundo. É muito pior que
qualquer guerra no presente, já que socava a humanidade” (3-I-1946).
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Cf. www.zenit.org, de 22-V-2009.
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“Nesse momento há uma guerra de ideias. Já não estão em jogo raças e nações,
mas que o que se disputa é o espírito. Não tenha nenhuma dúvida acerca disto”
(11-II-1951).
“O inimigo de Nosso Senhor Jesus Cristo tem trabalhado lenta, mas
eficientemente. Seus soldados estão em guarda. Seu trabalho está quase
terminado. Nações, cuidem-se: o espírito de falsidade, de mentira e engano está
arrastando a muitos. A Igreja será ainda mais socavada. Uma grande
responsabilidade pesa sobre a gente destes tempos. Educadores e pais de família,
cuidem dos jovens” (8-XII-1952).
Trata-se de uma batalha espiritual que já anteviu o Papa Leão XIII, como atesta o
Padre Domenico Pechenino, quem numa manhã presenciou como este Sumo Pontífice – que
já havia celebrado a Santa Missa e estava assistindo a outra em agradecimento, como era
habitual –, de repente o viu levantar-se energicamente a cabeça e logo olhar pouco acima do
celebrante. Olhava fixamente, sem pestanejar, mas com um ar de terror e de maravilha,
modificado. Algo estranho, grande, lhe ocorria. Finalmente, como tornando a si, com um
ligeiro mas enérgico ademão, levantou encaminhando-se em direção a um despacho privado.
Acrescenta o Padre Domenico que os familiares lhe seguiram com pressa e ansiedade.
“Dizem-lhe em voz baixa: ‗Santo Padre, não se sente bem? Necessita algo?‘ Responde: „nada, nada‘.
Logo comentaria: ‗Vi demônios e ouvi seus grunhidos, suas blasfêmias, suas burlas. Ouvi a
aterrorizante voz de Satanás desafiando a Deus, dizendo que ele podia destruir a Igreja e levar todo
o mundo ao inferno se se lhe dava suficiente tempo e poder. Satanás pediu permissão a Deus de ter
100 anos para influenciar ao mundo como nunca antes havia podido fazer‘. Pode ver também a São
Miguel Arcanjo aparecer e lançar Satanás com suas legiões no abismo do inferno. Fecha-se em seu
despacho, e ao cabo de meia hora chama o secretário da Congregação de Ritos e, lhe dando uma
matriz, manda imprimi-la e enviar a todos os bispos diocesanos do mundo”.
O escrito, expedido em 1886 continha as orações que a partir de então devia ser
rezadas ao fim da Missa junto com o povo, com a súplica a Maria e a fervorosa invocação a
São Miguel, príncipe das milícias celestiais, implorando a Deus que torne a lançar a Satanás
no inferno. Naquele escrito ordena também as rezar de joelhos. Estas orações se seguiram
rezando nas Missas que se celebraram até a reforma litúrgica que fez o Papa Paulo VI depois
do Concílio Vaticano II.
O cardeal Nasalli Rocca, em sua carta pastoral para a quaresma, publicada em Bolonha
em 1946, explicava este fato: “Leão XIII escreveu ele mesmo esta oração. A frase [os demônios]
‗que vagam pelo mundo para a perdição das almas‘ tem uma explicação histórica, que nos foi referida
várias vezes pelo seu secretário particular, monsenhor Ricardo Angeli. Leão XIII experimentou
verdadeiramente a visão dos espíritos infernais que se concentravam sobre a Cidade Eterna (Roma);
dessa experiência surgiu a oração que quis que se rezasse em toda a Igreja. Ele a rezava com voz
vibrante e potente: a ouvimos muitas vezes na basílica vaticana. Não somente isto, senão que escreveu
de próprio punho e letra um exorcismo especial contido no ritual romano (edição de 1954, tit. XII, c.
III, pgs. 863ss). Recomendava aos bispos e sacerdotes que rezassem amiúde esse exorcismo em suas
dioceses paroquiais. Ele, de sua parte, o rezava com muita frequência ao longo do dia”.

Transcrevemos a oração a São Miguel, que é uma oração muito eficaz para pedir sua
proteção nesta batalha espiritual na que nos encontramos:
São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha; sede nosso amparo contra as maldades e
armadilhas do demônio. Reprima-o Deus, vos pedimos suplicantes. E tu, Príncipe da
Milícia Celestial, precipitai no inferno com o divino poder a Satanás e aos demais
espíritos malignos que andam dispersos pelo mundo para perder as almas.
14.3 Relativismo infiltrado na Igreja
Infelizmente, a grande pressão que vem se fazendo sobre os distintos setores da
sociedade para que aceitem os postulados do relativismo, está sendo introduzida na Igreja até
o ponto de conseguir apresentar seus ensinamentos de sempre como se fossem errôneos,
arbitrários e anacrônicos. Há uma clara atitude em alguns setores anticatólicos de atacar à
Igreja, desprestigiá-la e dar-lhe autoridade sobretudo pela defesa da vida humana, da família,
do matrimônio como união permanente entre um homem e uma mulher e por seus
ensinamentos sobre temas morais. Como aponta Marcelo Pera na carta já citada, “esta guerra
ao cristianismo não seria tão perigosa se os cristãos a advertissem”. Em troca, muitos deles chegam
a sustentar que entrar em compromissos com a modernidade é o melhor modo de atualizar a
mensagem cristã.
Outro perigo dentro da Igreja é o que se refere à salvação através de outras religiões.
Também o relativismo obscurece neste ponto o verdadeiro rosto de Jesus Cristo, penetra nas
correntes teológicas e alcança ampla difusão. “Em muitos lugares não existe a preocupação direta
deste anúncio de Cristo”, advertia o prefeito da Congregação do Culto Divino e a Disciplina dos
Sacramentos, o cardeal Antonio Cañizares Llovera, no congresso de estudo sobre a
declaração Dominus Iesus, realizado em Roma em março de 2010221. Dita declaração ressalta
como Jesus é o único redentor do homem, e qualifica como “contrário à fé católica” assegurar
que a revelação de Jesus Cristo deve ser complementada com a doutrina das outras religiões,
como indicam algumas ideologias relativistas. Pelo contrário, há de ser firmemente crido que
os homens só podem ser salvos por Cristo, e que a Igreja é necessária em ordem à dita
salvação222. Como diz o Catecismo da Igreja Católica (n. 846), “toda salvação vem de Cristo,
Cabeça da Igreja que é seu Corpo”. Isto significa que o caminho ordinário de salvação passa por
receber o Evangelho de Jesus Cristo, crer nEle e incorporar-se à Igreja por meio do Batismo.
Não poderiam salvar-se os que, conhecendo este caminho como necessário para a salvação,
não querem entrar na Igreja ou perseverar nela.
Não obstante, esta doutrina não se opõe à vontade salvífica universal de Deus, já que,
como assinala o Concílio Vaticano II, “os que sem culpa sua não conhecem o Evangelho de Cristo e
sua Igreja, mas buscam a Deus com sincero coração e tentam em sua vida, com a ajuda da graça, fazer
a vontade de Deus conhecida através do que lhe diz sua consciência, podem conseguir a salvação
eterna”223. João Paulo II explica que para os que não pertencem formal e visivelmente à
Igreja: “a salvação de Cristo é acessível em virtude da graça que, ainda tendo uma misteriosa relação
com a Igreja, não os introduz formalmente nela, senão que os ilumina de maneira adequada em sua
Cf. www.zenit.org, de 11-III-2010.
Cf. Dominus Iesus, 20.
223 CONC. VAT. II, Const. dog. Lumen Gentium, 16.
221
222

situação interior e ambiental. Esta graça provém de Cristo; é fruto de seu sacrifício e é comunicada
pelo Espírito Santo”224. À pergunta de como chega esta graça aos não batizados que têm boa
vontade e estão bem dispostos, a Dominus Iesus responde que o CV II se limitou a afirmar que
Deus a doa “por caminhos que Ele sabe” (Dec. Ad gentes, 2)225.
A Dominus Iesus foi publicada em 6 de agosto de 2000 pela Congregação para a
Doutrina da Fé, cujo prefeito era o então cardeal Joseph Ratzinger. Nela se assegura que a
Igreja considera as religiões do mundo com profundo respeito, mas aclara que não por isso se
deve proclamar que todas são iguais.
14.4 Crise dentro da Igreja
Atualmente a Igreja está bebendo o cálice amargo do sofrimento, e as trevas da falta de
fé e da infidelidade se espaçam cada vez mais dentro dela. O Papa João Paulo II falou desta
crise quando esteve na Alemanha poucos meses antes de sofrer o atentado de 13 de maio de
1981. Perguntado sobre que coisas sucederão na Igreja respondeu: “Devemos nos preparar para
suportar dentro de não muito tempo grandes provas às quais nos exigirão a disposição de nossa vida e
uma dedicação total a Cristo e para Cristo. Com a vossa oração e a minha é possível mitigar esta
tribulação, mas não é possível eliminá-la, porque só assim a Igreja pode ser renovada. Quantas vezes
do sangue tem surgido a renovação da Igreja! Também esta vez não será diferente. Devemos ser
fortes, preparar-nos, confiar em Cristo e em sua Mãe Santíssima”226.
Nos últimos anos os escândalos nos quais se vêm implicados sacerdotes da Igreja
católica, têm trazido como consequência a acusação contra eles e os superiores hierárquicos
da mesma, os quais aparecem na maioria das vezes como protetores dos incriminados.
Muitos bispos e superiores religiosos foram apresentados pelos meios de comunicação social
como encobridores do crime. Nos Estados Unidos se produziu a bancarrota de várias
dioceses por compensações a vítimas. Estes escândalos têm agudizado e posto a descoberto
uma profunda crise na Igreja, sacudindo a fé dos crentes, fazendo com que a Igreja perca
confiança e credibilidade. Em consequência, se questiona o celibato dos sacerdotes. Também
tem dado lugar a chamadas do Papa aos bispos de alguns países e reuniões no Vaticano para
atualizar os casos.
Como contrapartida, cabe destacar a clara decisão de Bento XVI de extirpar essa chaga
da Igreja com mão firme e com uma especial compaixão para com as vítimas. A carta do
Santo Padre aos católicos da Irlanda, depois da grave crise da Igreja no país pelos abusos
sexuais, é uma mostra de sua firme disposição ante esse grande problema 227. Pode servir
como paradigma sobre o modo de enfrentar esta crise não só na Irlanda, mas em toda a
Igreja. Podemos dizer que a música de fundo desta carta é um convite à penitência, à
conversão e à confiança na Misericórdia divina.
Por outro lado se constata um encarniçamento contra Bento XVI, do que se fazem
tristemente eco quantos não escutam ao Papa, também entre eclesiásticos, professores de
JOÃO PAULO II. Enc. Redemptoris Missio, 10.
Cf. Dominus Iesus, 20.
226 Cf. http://www.virgendegarabandal.com/RJM/lospapas2.htm.
227 Cf. www.zenit.org, de 20-III-2010.
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Teologia nos seminários, sacerdotes e leigos. Outros não acusam abertamente ao Pontífice,
mas boicotam seus ensinamentos. Escreve Mons. Crepaldi228: “A situação é grave, porque esta
brecha entre os fieis que escutam ao Papa e quem não escutam se difunde por todas as partes, até nos
seminários diocesanos e nos Institutos de Ciências Religiosas, e anima duas pastorais mui distintas
entre si, que já quase não se entendem entre elas, como se fossem expressão de duas Igrejas diversas e
provocando insegurança e extravio em muitos fieis”. Em alguns momentos os ataques que se
mantinham ocultos surgem com atitude ao julgar com dureza o comportamento da
autoridade, de modo particular do Romano Pontífice. Em 2009 se produziu uma destas
críticas que levou o Papa a escrever uma carta, no início da Quaresma, admirável por sua
humildade e clareza, para explicar aos bispos seu comportamento229. Como consequência da
retirada da excomunhão dos quatro bispos consagrados em 1988 pelo Arcebispo Lefebvre
sem mandato da Santa Sé, assinala que se originou “uma discussão de uma veemência como não
se viu desde muito tempo”. Acrescenta que “se desencadeou assim uma avalancha de protestos, cuja
amargura mostrava feridas que se remontavam para além deste momento”.
O Papa, depois de dar todas as explicações, conclui com estas palavras: “Queridos
Irmãos, por circunstâncias fortuitas, nos dias em que me veio à mente escrever esta carta, tive que
interpretar e comentar no Seminário Romano o texto de Gal. 5, 13-15. Percebi com surpresa a
iminência com que estas palavras nos falam do momento atual: ‗(...) Porque toda a lei se concentra
nesta frase: «Amarás ao próximo como a ti mesmo». Mas, atenção: se os mordeis e devorais uns aos
outros, terminareis por destruir-vos mutuamente‘. Sempre fui propenso a considerar estas palavras
como uma das exagerações retóricas que amiúde se encontram em São Paulo. Sob certos aspectos pode
ser também assim. Mas desgraçadamente este ‗morder e devorar‘ existe também hoje na Igreja como
expressão de uma liberdade mal interpretada. Acaso surpreende que tampouco nós sejamos melhores
que os Gálatas? Que talvez estejamos ameaçados pelas mesmas tentações? Que devamos aprender
novamente o justo uso da liberdade? E que uma e outra vez devamos aprender a prioridade suprema:
o amor?”.
Ante esta crise tão patente, contrasta a serenidade, confiança e realismo de Bento XVI
que, sem dar importância à situação, tem sem dúvida a fidelidade e o amor de Deus que, com
a poderosa mediação de Nossa Senhora, está empenhado em salvar a seus filhos
descarrilados, apesar do empenho que põe o maligno em fazer-lhe fracassar. Que devemos
fazer para que se dê esse triunfo? Vejamos o que nos pede e ensina Nossa Senhora.

15. OS ENSINAMENTOS E EXORTAÇÕES DAS MENSAGENS DE FÁTIMA
Comecemos por recordar as petições da Virgem em Fátima e vejamos também a
atualidade de seus ensinamentos.

Cf. Ibid. Mons. Giampaolo Crepaldi é arcebispo de Trieste e Presidente do Observatório Internacional
Cardinale Van Thuân.
229 BENTO XVI. Carta aos Bispos da Igreja católica, fevereiro de 2009.
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15.1 As petições da Virgem e seus efeitos
Trata-se de mostrar de modo sintético o que já se expôs nos números anteriores sobre
o que a Virgem pediu em Fátima e a resposta que tem obtido. Na aparição de 13 de julho de
1917 a Virgem disse:
1) Continuem rezando o Terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do
Rosário, para obter a paz do mundo e o final da guerra, porque só ela pode
obtê-lo.
2) Façam sacrifícios pelos pecadores, e digam sempre quando os façam: Oh
Jesus, isto é por amor a Ti, pela conversão dos pecadores e em reparação
pelas ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria.
3) Vocês viram o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. É para
salvá-los que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado
Coração. Se vocês fizerem o que digo, muitas almas se salvarão e haverá paz.
4) Para prevenir isto (guerra, fome, perseguição da Igreja e do Papa), venho ao
mundo pedir que a Rússia seja consagrada ao meu Imaculado Coração.
5) E peço que nos primeiros sábados de cada mês se façam comunhões em
reparação por todos os pecados do mundo.
6) Se meus desejos se cumprem, a Rússia se converterá e haverá paz, se não, ela
difundirá seus erros ao redor do mundo, trazendo novas guerras e
perseguições à Igreja, os justos serão martirizados e o Santo Padre terá de
sofrer muito, certas nações serão aniquiladas. Mas no fim meu Imaculado
Coração triunfará.
7) O Santo Padre consagrará a Rússia a Mim, que se converterá e o mundo
disfrutará de um tempo de paz.
8) Em Portugal se conservará o dogma da fé.
9) Quando rezarem o Terço, digam depois de cada mistério: Oh meu Jesus,
perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu,
especialmente as que mais precisarem.
Em 13 de dezembro de 1917 a Virgem disse:
10) Desejo que se construa uma pequena capela em honra de Nossa Senhora do
Rosário.
Em 10 de dezembro de 1925 a Virgem disse a Irmã Lúcia:
11) Veja, minha filha, meu Coração está cercado por espinhos que os homens
ingratos me cravam. Tu, ao menos, procura consolar-me.
12) Diz a todos aqueles que durante cinco meses se confessem e comunguem no
primeiro sábado do mês, rezem o Terço e me façam quinze minutos de
companhia, com o fim de desagravar-me, que prometo assistir-lhes na hora da
morte.
De todas essas indicações da Virgem, as mencionadas nos pontos 1), 2), 3), 5), 9), 11) e
12) podemos dizer que seguem vigentes para cada um de nós. O 6), em suas predições de
castigos, se cumpriu e a Rússia difundiu seus erros por todo o mundo. Resta aclarar, em

relação ao 7), se se realizará no futuro uma consagração explícita da Rússia para conseguir
sua conversão, apesar da Irmã Lúcia ter declarado em 1988 que com a consagração de 1984
tinha se cumprido o pedido da Senhora.
15.2 Viajem de Bento XVI a Fátima em 2010
Em 11 de maio de 2010, Bento XVI saía de Roma rumo a Fátima. Em 13 de maio, aos
dez anos da última viajem de João Paulo II ao Santuário para beatificar Francisco e Jacinta
Marto, o Santo Padre afirmava que a missão de Fátima não havia terminado. O Papa
esclareceu que vinha a Fátima como peregrino “para alegrar-me da presença de Maria e de sua
proteção maternal. Vim a Fátima, pois a este lugar converge hoje a Igreja peregrina, querida por seu
Filho como seu instrumento de evangelização e sacramento de salvação. Vim a Fátima para rezar,
com Maria e com tantos peregrinos, por nossa humanidade afligida por misérias e sofrimentos”. Mais
adiante anuncia, cheio de esperança no futuro, que “dentro de sete anos voltareis aqui para
celebrar o centenário da primeira visita feita pela Senhora vinda do Céu”, ainda que ele não se
inclua nessa peregrinação, coisa razoável dada sua avançada idade230. Depois de citar como
esta experiência de graça converteu os videntes em amantes de Deus, acrescenta que “a
Virgem lhes ajudou a abrir o coração à universalidade do amor”, para concluir que “só com esse
amor de fraternidade e de doação conseguiremos edificar a civilização do Amor e da Paz”231.
Em 19 de maio, ante mais de quinze mil pessoas que assistiram na praça de São Pedro à
audiência pública das quartas-feiras, o Pontífice dedicou a catequese a comentar sua recente
viagem a Portugal. Bento XVI disse que chegou a Fátima como “um peregrino entre
peregrinos” e tornou a reiterar a vigência do “segredo de Fátima”: “É uma mensagem centrada
sobre a súplica, a penitência e a conversão, que vai mais além das ameaças, dos perigos e horrores da
história, para convidar ao homem a ter confiança na ação de Deus, a cultivar a grande esperança, a
enamorar-se de Deus, fonte de amor e de paz”, afirmou o Papa.
15.3 A atualidade de Fátima. “Paixão” da Igreja e do Papa
Em relação com a crise na Igreja, o Papa Bento XVI aprofundou no significado da
mensagem de Fátima em sua peregrinação ao Santuário. Já nos referimos à “paixão” da
Igreja pelos ataques internos ao falar da terceira parte do “segredo”232. Durante a homilia da
Missa solene celebrada na explanada do Santuário, junto a mais de meio milhão de
peregrinos, ao se cumprir um novo aniversário da primeira aparição, o Papa ratificava que “se
enganaria quem pensasse que a missão profética de Fátima está concluída. Aqui se revive este designo
de Deus que interpela a humanidade desde seus inícios: ‗Onde está teu irmão Abel? [...] Ouço a voz do
sangue do teu irmão clamar a mim desde a terra‘ (Gên 4, 9s). O homem pode desencadear um ciclo de
morte e de terror, mas não consegue interrompê-lo... Na Sagrada Escritura aparece com frequência
que Deus está em busca de justos para salvar a cidade dos homens, e o mesmo faz aqui, em Fátima,
quando a Virgem pergunta: Quereis vos oferecer a Deus para suportar todos os sofrimentos
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231 BENTO XVI, homilia no Santuário de Fátima: www.zenit.org, de 13-V-2010.
232 Cf. 4.3 b).
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que Ele queira vos mandar, em ato de reparação pelos pecados com os que Ele é ofendido, e
de súplica pela conversão dos pecadores? (Memórias da Irmã Lúcia, I, 162)233.
Em sua viagem de Roma a Lisboa, o Papa constatava ante os jornalistas que nesse
tempo ocorre algo que é “realmente tremendo: que a maior perseguição da Igreja não procede dos
inimigos externos, mas que nasce do pecado na Igreja e que a Igreja, portanto, têm uma profunda
necessidade de tornar a aprender a penitência, de aceitar a purificação, de aprender, de uma parte, o
perdão, mas também a necessidade da justiça. O perdão não substitui a justiça”234. É aterrador ver
como sofre a Igreja e como sofre o Romano Pontífice por esses ataques e por esses pecados.
Acrescentemos simplesmente que a Virgem, igual ao que ocorreu com João Paulo II,
parece querer associar Bento XVI de modo particular à reparação dos pecados dos homens
por meio de uma dor especialmente aguda, quando procede dos que deveriam mostrar-lhe
amor. É como um reflexo da dor de Jesus pela traição do amigo.
Talvez parte importante dessa dor proceda das críticas do que foi nos anos sessenta um
amigo e companheiro seu na investigação teológica, o teólogo suíço Hans Kung. Em um
artigo publicado por este em fevereiro de 2009 com o título “Se o Papa fosse como Obama”,
distribuído em todo o mundo pelo The New York Times (reproduzido por La Nación), acusa o
Papa de retrógado e de não aceitar aos postulados relativistas. Eis aqui algumas de suas
palavras: “com sua recente decisão de retirar a excomunhão de quatro bispos tradicionalistas que
foram consagrados ilegalmente sem autorização papal, o Papa Bento (...) parece apoiar à gente que
ainda rejeita a liberdade religiosa (...), o diálogo com outras igrejas, a reconciliação com o judaísmo, a
alta estima pelo islã e outras religiões mundiais, e a reforma da liturgia”. Chama a atenção que o
antigo companheiro de Bento XVI não se dê conta de todos os esforços positivos que o Papa
está fazendo pelo diálogo ecumênico, igualmente com a comunidade judaica, com o islã e com
todas as pessoas que acodem a ele.
Sobre a reforma dentro da Igreja afirma que o Papa, “se o quisesse, podia autorizar a
anticoncepção da noite para o dia, permitir o casamento dos sacerdotes, tornar possível a ordenação de
mulheres e autorizar a associação eucarística com as igrejas protestantes”. Depois de mostrar o que
faria o Papa se atuasse com o espírito do presidente Obama, conclui sua amarga crítica com
um solapado convite à insubordinação dentro da Igreja, já que a declaração final não é um
convite a uma crítica construtiva, senão à rebeldia. Um ano depois, em 15 de abril de 2010,
com ocasião do tumulto causado pelos abusos sexuais de sacerdotes, publicou uma carta
aberta a todos os bispos católicos do mundo, acusando ao Papa de ter causado a pederastia de
alguns eclesiásticos mediante sua teologia e seu magistério sobre o celibato. Nessa missiva,
torna a repetir as mesmas críticas já assinaladas, para logo convidar aos bispos, com audácia
inaudita, a uma subversão contra o Papa.
Se produzirá esta rebeldia aberta que poderia terminar em uma divisão cismática, como
afirmam alguns dos que se referem ao “segredo” de Fátima como não ainda suficientemente
explicado? Sobre este ponto é significativo o comentário do Padre Joaquim Alonso (+1981) –
que foi o arquivista e historiador oficial de Fátima, ao que nos referimos em 4.3 b). Antes de
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transcrever suas palavras recordemos, para entendê-las, que na citada quarta memória, a
Irmã Lúcia põe na boca de Maria a afirmação consoladora de que em Portugal o dogma da fé
se conservará. O Padre Alonso faz eco a essa frase. Diz assim: “É portanto completamente
provável que o texto faça referências concretas quanto a crise de fé na Igreja e à negligência dos
mesmos pastores [e de] lutas internas no mesmo seio da Igreja e a respeito da grave negligência
pastoral da mais alta hierarquia. No período precedente ao grande triunfo do Coração Imaculado de
Maria, sucederão coisas terríveis. Isto forma parte do conteúdo da terceira parte do Segredo. Quais
são? Se ‗em Portugal o dogma da fé será sempre conservado‘,... claramente se pode deduzir disto que
em outras partes da Igreja esses dogmas estão se tornando obscuros ou mesmo se têm perdido
totalmente”235.
É possível que essas coisas terríveis relativas ao período anterior ao Triunfo estejam já
presentes em alguns fatos recentes como, por exemplo, a amarga avalanche de protestos
contra Bento XVI pela remissão da excomunhão dos quatro bispos consagrados em 1988
pelo Arcebispo Marcel Lefebvre sem mandato da Santa Sé (cf. 14.4), o que o levou a
considerar que desgraçadamente existe hoje uma agressividade e violência considerável na
Igreja, como não se imaginava236.
Para concluir gostaríamos de acrescentar que a mensagem de Bento XVI em Fátima
aponta a um final feliz ao insistir que “o mal ataca sempre, ataca desde o interior e o exterior, mas
também que as forças do bem estão presentes e que, ao final, o Senhor é mais forte que o mal, e a
Virgem para nós é a garantia visível e materna da bondade de Deus, que é sempre a última palavra
da história”237. Vejamos agora.
15.4 A conversão da Rússia e a unidade da Igreja
Até o presente, os desejos da Virgem manifestados em Fátima não se cumpriram
plenamente (cf. 15.1). A Rússia difundiu seus erros pelo mundo durante grande parte do
século XX, e até o princípio desta segunda década do século XXI ainda não se verificou o
triunfo do Coração Imaculado de Maria e o período de paz que seguiria à conversão da
Rússia, apesar de que a consagração que João Paulo II fez em 1984 trouxesse alguns efeitos
palpáveis238. Tendo em conta o anunciado em Garabandal em relação à situação do mundo no
tempo do Aviso, do que se fala em 13.1, se conclui que essa conversão viria após o Aviso, já
que nesse tempo o comunismo dominaria o mundo e a Rússia teria um papel importante
nesse domínio. Quando se cumprirá a profecia da Virgem sobre o triunfo de seu Imaculado
Coração, a conversão da Rússia e o tempo de paz? Há inúmeras vozes que sustentam a
necessidade de uma nova Consagração, com expressa menção da Rússia, tal como pediu a
Virgem, para que se cumpra essa profecia.

a) Conversão e unidade

www.fatima.org/span/news/newsviews/sp_fourthsecret.asp.
Acrescente-se a isto, dentre outros, tudo o que envolveu o processo de renúncia do Papa Emérito, o que nos
remete ao fato de vivermos hoje uma situação de per se de grande relevância, porque inédita (na forma) em mais
de 2000 anos de existência da Igreja. (NdT)
237 BENTO XVI, Resposta do Papa aos jornalistas: www.zenit.org, de 12-V-2010.
238 Cf. 3.4.
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Recordemos que a Virgem disse em Fátima que o Santo Padre lhe consagraria a
Rússia, que esta seria convertida e o mundo disfrutaria de um período de paz. Será realizada
uma nova consagração sendo nela a Rússia especificamente nomeada? No momento, ainda
não se fez esta consagração de modo explícito e como quer Nossa Senhora.
Apoiados, entretanto, na promessa da Virgem, é de esperar que se produza essa
conversão e venha o período de paz anunciado por Ela. Assim o manifestava João Paulo II.
Quando se produziu a surpreendente visita de Gorbachov, como presidente da União
Soviética, ao Vaticano, o Santo Padre, com grande fé, se dirigiu ao seu oratório privado para
repetir diante da imagem da Virgem as palavras de esperança pronunciadas por Ela em
Fátima: “Por fim, a Rússia se converterá”. Segundo João Paulo II a conversão da Rússia está
ligada à derrota do ateísmo. O cardeal checoslovaco Hnillika, amigo pessoal do Papa polaco,
recordava ter ouvido Sua Santidade falar em diversas ocasiões: “A única solução para salvar o
mundo dos perigos do ateísmo é a conversão da Rússia, segundo a mensagem de Fátima”.
Esta conversão está relacionada com a unidade da Igreja, especialmente pelo que se
refere à Igreja ortodoxa. Ainda que, desde o ponto de vista humano a desejada unidade não
se veja tão iminente, não podemos esquecer que a unidade não é fruto de simples forças
humanas, mas da ação poderosa do Espírito Santo, capaz de provocar em pouco tempo uma
conversão profunda dos corações rumo à plena comunhão. Há que acrescentar também que a
Virgem em Garabandal anunciou um dos feitos mais notáveis relacionados ao Aviso e ao
Milagre: a conversão da Rússia e a união das Igrejas. Em uma conversa com várias
testemunhas em 13 de novembro de 1965, disse Conchita “que haverá uma só religião, que os
que estão separados se unirão de novo”. Isto escutaram várias testemunhas durante os êxtases:
“as igrejas se unirão”. Será este o acontecimento eclesial de que se fala mais adiante – no item
17.2 – que coincidirá com o dia do Milagre?
Enquanto isso, as relações entre Roma e Moscou vêm experimentando uma nítida
melhora desde a eleição, por um lado, de Bento XVI como Romano Pontífice, em 19 de abril
de 2005, e por outro, de Cirilo I, em 1 de fevereiro de 2009, como Patriarca de Moscou e de
todas as Rússias. Em 2010 se deu um importante avanço na unidade graças ao concerto no
Vaticano que ofereceu Sua Santidade Cirilo I em honra a Bento XVI. Este concerto se
converteu no presente de aniversário do Papa, assim como uma comemoração do quinto
aniversário de sua eleição como sucessor de Pedro. “A música é uma linguagem particular
que nos dá a possibilidade de se comunicar com nossos corações”, afirma o patriarca em sua
missiva, lida pelo jovem metropolita Hilarion Alfeyev de Volokolamsk, presidente do
Departamento para as Relações Exteriores do Patriarcado de Moscou239. Deste modo se tem
logrado a maior proximidade entre os pastores de Roma e Moscou, após um milênio de
divisão que nos últimos anos se caracterizou por tensões surgidas pelo crescimento da Igreja
católica em antigas terras soviéticas, visto pelo patriarcado ortodoxo como um ato de
proselitismo. As novas perspectivas para o diálogo ortodoxo-católico têm levado ao
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metropolita Filarete de Minsk e Slutsk, exarca patriarcal de toda Bielo-Rússia, a auspiciar
um possível encontro, pela primeira vez na história, entre Cirilo I e Bento XVI240.
Bento XVI, em sua resposta de agradecimento, citou as palavras de João Paulo II,
quando apresentava a imagem gráfica sugerida por Vyacheslav Ivanovich Ivanov dos “dois
pulmões” com os que deve voltar a respirar a Europa. “Voltemos a fazer com que a Europa
respire com seus dois pulmões, voltemos a dar uma alma não só aos crentes, senão a todos os
povos do continente, voltemos a promover a confiança e a esperança, arraigando-as na
milenária experiência da fé cristã”, alentou ante o público que lotava o Aula.

b) Oração pela conversão e unidade
Na linha da especial relação de Fátima com a Rússia, parece oportuno referir-se a um
fato de aparência singela, mas mui significativo. Existe uma paróquia na igreja católica de
Tsarskoe Seló (Pushkin-São Petersburgo, Rússia) onde se venera o ícone da Mãe de Deus de
Fátima com a legenda “Em ti a Unidade”, realizado por um artista russo que estudou com
detalhe durante anos o espírito de Fátima. A grande união que a mensagem de Fátima tem
com a Rússia tem levado a muitas pessoas a colaborar de diversos modos na expansão da
devoção a essa invocação mariana neste país. O ícone da Mãe de Deus de Fátima é um
símbolo que torna a expressar a predileção que Nossa Senhora tem pela Rússia. Também
serve para relembrar que por causa das aparições de Fátima milhões de pessoas têm rezado
pela Rússia durante décadas, e tem nascido em todo o orbe uma corrente de amor e oração
por este país. Neste sentido o ícone pode também ajudar que a Rússia salde a grande dívida
de gratidão que tem com a Virgem de Fátima.
A ideia de realizar este ícone começou a ser posta em prática no final de 2002, pelo
sacerdote espanhol Alejandro Burgos, quando começou a trabalhar como sacerdote na
Rússia, precisamente nessa paróquia241. Durante vários meses se dedicou a estudar
iconografia mariana e também as diversas representações que até então existiam da Virgem
de Fátima. De posse do projeto idealizado escreveu ao mosteiro de Coimbra, para saber se a
Irmã Lúcia o aprovava. Respondeu-lhe a Priora do Mosteiro enviando informação e
animando-o a seguir adiante. Nesse tempo o Pe. Alejandro conheceu o iconógrafo ortodoxo
russo Iván Lvovich que estava disposto a realizá-lo. Desde então Iván estudou a fundo toda a
literatura sobre Fátima e, depois de dois anos de trabalho, “escreveu” esse precioso ícone da
Mãe de Deus de Fátima. Durante o longo período de trabalho, a Irmã Lúcia recebeu em
várias ocasiões fotografias da evolução do processo. Depois da morte da Irmã o Pe. Alejandro
escreveu a Irmã Maria Celina, priora de Coimbra, perguntando se a Irmã Lúcia havia
gostado do ícone. A resposta foi positiva.
Trata-se de um grande ícone capaz de destacar-se em uma igreja, onde se representa
Nossa Senhora em forma de busto, como são os ícones marianos com veneração popular na
Rússia, por exemplo, os de Vladimir e Kazán. Junto a isso, a característica principal é que é
uma imagem cheia de luz. O ícone tem incorporado em sua parte central um medalhão com a
palavra „sertse‟ (coração) em caracteres paleoeslavos. O coração rodeado de espinhos indica o
Tal encontro acabou por não ocorrer. De fato ambos se encontraram, mas antes que Cirilo I fosse nomeado
Patriarca. (NdT)
241 Cf. www.san-nicolas.org, de onde tomamos os dados.
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amor que Maria tem aos homens e a dor que lhe produz a pouca correspondência que estes
oferecem ao amor de Deus. O remédio a esta dor nos oferece Maria em suas mãos, que nos
apresentam um rosário ao que o iconógrafo quis dar uma cor violeta para que assim reflita a
ideia da cruz que todo cristão deve aceitar para seguir ao Senhor. Assim este rosário tingido
de violeta é como um resumo da mensagem de Fátima: “Oração e penitência”. No ícone, além
das tradicionais MR ZY que indicam a Maternidade Divina de Maria se fizeram duas
inscrições. A superior indica a titularidade do ícone: imagem da Santíssima Virgem de
Fátima. A inferior esquerda, em caracteres maiores, diz „Toboiu Edinstbo‟, que significa Em
ti a Unidade. Nela se expressam dois tipos de ecumenismo importantes. O ecumenismo do
Coração de Maria e o ecumenismo do martírio, ambos mui relacionados com a mensagem de
Fátima. Assim diz o Pe. Alejandro: “Efetivamente, para todos os que vivemos na Rússia é
inegável que o amor a Maria nos une de forma muito especial, assim como é também
manifesto que em seu coração de Mãe cabemos todos e ali já estamos unidos. Além disso, a
chamada que o ícone faz à unidade está relacionada com o ecumenismo do martírio que faz
referência o terceiro mistério de Fátima ao relatarmos o martírio da Igreja no século XX”.
O projeto final, se a Virgem quer que o ícone alcance a suficiente veneração, consistiria
em construir uma pequena capela de madeira que por sua vez fosse o início de um Santuário
à Virgem de Fátima na Rússia. A imagem é realmente a de Fátima, mas com traços russos.
Transcrevemos aqui a oração composta para pedir a unidade da Igreja, a conversão da Rússia
e o triunfo do Imaculado Coração:
“Ó Mãe de Deus de Fátima, que com tua maternal mensagem nos convidas a participar
livremente na salvação dos homens mediante a oração do Santo Rosário, o oferecimento
de obras de penitência e a consagração de nossas vidas a teu Imaculado Coração;
comunica-nos como aos pastorzinhos a graça que é o mesmo Deus, e faz com que
iluminados pelo esplendor dessa divina graça colaboremos na conversão à fé dos povos da
Rússia, busquemos a unidade de todos eles em uma só Igreja e esperemos o triunfo de teu
Imaculado Coração nesta terra que te foi especialmente confiada. Te pedimos acudindo à
tua intercessão à de Nosso Senhor Jesus Cristo, Único Mediador, que com o Pai e o
Espírito Santo são um só Senhor, um só Deus e uma só e Beatíssima Trindade. Amém.”
16. OS ENSINAMENTOS E EXORTAÇÕES DAS MENSAGENS DE AMSTERDAM
16.1 Fátima e Amsterdam
Existe uma clara relação entre Fátima e Amsterdam. Para evitar as catástrofes que
ameaçam a humanidade e alcançar a paz, em Fátima a Virgem pediu a difusão da devoção ao
seu Imaculado Coração assim como a consagração da Rússia a este Coração. Em Amsterdam
a Mãe de Deus faz com que a paz futura da humanidade dependa do reconhecimento de sua
mediação como Senhora de todos os Povos, e de que seja proclamado o quinto dogma mariano,
em que se reconheça de Maria sua maternidade espiritual sob o título de Corredentora,
Medianeira e Advogada. Maria aparece como a Nova Eva, encabeçando, por desejo explícito
de seu Filho, o protagonismo da nova evangelização deste mundo. Para dar a prova de que sou
a Senhora de Todos os Povos, eu digo: as grandes potências cairão; virá uma luta político-econômica;

cuidado com os falsos profetas; estejam atentos aos meteoros; virão calamidades; virão calamidades
naturais; estamos diante de grandes decisões; estamos diante de grandes pressões... Com este título Ela
salvará o mundo (20.3.1953).
Tanto em Fátima como em Amsterdam se insiste no protagonismo da Virgem em
nossos tempos, fazendo com que a salvação das almas dependa de sua poderosa intercessão e
de que seja reconhecido esse poder. Concomitantemente, se insiste na importância de se rezar
o Santo Rosário, na devoção eucarística, e nos atos de penitência e conversão para evitar os
castigos que ameaçam à humanidade. Trataremos de expor nos próximos itens os
ensinamentos e exortações das mensagens marianas de Amsterdam, que complementam os
dados de Fátima.
16.2 O poder da oração
Vocês ainda passarão muitas coisas neste século (31.5.1955), disse Maria. O mundo vive na
corrupção. Ainda virão mais calamidades. Os povos ainda vivem em guerra (11.10.1953). Ela foi
enviada em nossos tempos como Senhora de todos os Povos, para que o mundo, graças a esta
oração, seja preservado de uma grade catástrofe mundial (10.5.1953). Quanta força tem, portanto,
esta oração!
A Mãe de Nosso Senhor descreve claramente a situação moral de nosso tempo: Satanás
é ainda o príncipe deste mundo. Ele agarra o mais que pode... A Senhora teve de trazer agora sua
oração a este mundo satânico, já que o Espírito Santo ainda tem de vir sobre os povos (4.4.1954).
Enquanto Senhora de todos os Povos, foi enviada agora para expulsar Satanás. Mas vocês têm
de dizer minha oração, que eu dei ao mundo (31.5.1955).
Esta oração se constitui, portanto na arma mais decisiva e mais potente na luta contra
o demônio. De fato, nela se pede a imediata vinda do Espírito Santo para expulsar Satanás.
Não se pede como durante um exorcismo ou como na oração do Papa Leão XIII a São
Miguel Arcanjo “(...) precipitai no inferno com o divino poder a Satanás e aos demais espíritos
malignos que andam dispersos pelo mundo para perder as almas”. Com a oração de Amsterdam
invocamos com todo o coração: “Vem, Espírito Santo!”, pois nossa Mãe sabe perfeitamente que
onde mora o Espírito Santo, Espírito de amor, não há lugar para o espírito do mal; e Ela, que
neste tempo cheio de preocupações se põe como Advogada (cf. 31.12.1951) poderá trazer ao
mundo a Paz (11.10.1953).
16.3 Difusão da oração e da imagem
Como uma missionária que quer salvar todas as almas, já desde sua primeira aparição a
Santíssima Virgem manifesta seu ardente desejo: A oração tem de ser difundida (25.3.1945).
Nesse momento ainda não se tinha conhecimento da oração ditada pela vidente na mensagem
de 11 de fevereiro de 1951242. Como Maria conhece o plano divino de salvação para a
humanidade, em seguida animou a difundir a oração que havia ditado nesse dia: Esta oração
foi dada para a conversão do mundo (31.12.1951). Por isso insiste: Assim, pois, difunde minha
oração, a oração do Senhor (31.5.1957).

242

Cf. 8.3 a).

A Mãe do Senhor põe o exemplo dos flocos de neve, para mostrar à vidente que a
oração há de ser dita em todas as partes. “Agora a Senhora indica a terra e eu vejo como esta vai
girando lentamente sob seus pés e por todas as partes vão caindo flocos de neve. Em seguida a
Senhora diz: Viste? Assim será levada pelo mundo a Senhora de todos os Povos, de cidade em cidade,
de nação em nação. O mundo será uma só comunidade por meio de uma simples oração (17.2.1952).
Quero que a difusão se faça em muitos idiomas (4.3.1951) e que a oração seja levada aos países em
que a fé tem diminuído (15.4.11951), já que a Senhora de todos os Povos não está destinada a um só
país ou a um só lugar, Ela está destinada ao mundo, aos povos (11.10.1953). Todos têm direito a Ela
(29.4.1951)”. Assim se entende o desejo da Senhora, de que sua oração tem de ser rezada em
todas as igrejas (8.12.1952). Esta oração será difundida nas igrejas e pelos meios modernos
(31.12.1951). Sim, os cristãos têm que rezar minha oração contra a corrupção, as calamidades e a
guerra, e a levarão a todos os povos (11.10.1953). Em uma palavra, a Senhora de todos os Povos
espera que os que colaboram na difusão atuem rapidamente, com grande empenho e fervor, já
que em definitivo trabalham por esta obra desejada pelo Filho (29.4.1951).
A oração da Senhora de todos os Povos constitui, junto com a imagem, o ponto central
das mensagens de Amsterdam. A Senhora nos convida a rezar esta breve, ainda que potente
oração ao menos uma vez ao dia. Esta oração se originou em Amsterdam em 1951. Desde
então, tem recebido muitos Imprimatur. Logo que o bispo local consultou a Congregação para
a Doutrina da Fé (2006) com respeito à oração, a Congregação aprovou o texto com a
diretiva de mudar a cláusula original “que um dia era Maria” pela de “a Santíssima Virgem
Maria”, devido a possíveis mal entendidos. Transcrevemos a seguir a oração corregida, tal
como assinalou a Congregação para a Doutrina da Fé:

Senhor Jesus Cristo
Filho do Pai
manda agora teu Espírito Santo sobre a Terra.
Faz com que o Espírito Santo habite
no coração de todos os povos,
para que sejam preservados da corrupção
das calamidades e da guerra.
Que a Senhora de todos os Povos,
a Santíssima Virgem Maria
seja nossa Advogada.
Amém.

Terminamos com umas palavras da Virgem sobre a reza desta oração: Vocês passarão
ainda muitas coisas neste século. Vocês, povos deste tempo, saibam que estão sob a proteção da Senhora
de todos os Povos. Invoquem-na como sua Advogada, peçam-lhe que afaste todas as calamidades.
Peçam-lhe que elimine deste mundo a corrupção. Da corrupção vêm as calamidades, da corrupção vêm
as guerras. Têm de pedir por meio de minha oração que tudo isto seja eliminado deste mundo. Vocês
não sabem o grande e importante que é diante de Deus esta oração. Ele escutará a sua Mãe, já que
Ela quer ser sua Advogada (31.5.1955).
16.4 A ação mundial
O Pai e o Filho enviaram à Senhora de todos os Povos para trazer unidade e paz ao
mundo, e para salvar ao mundo de uma grande catástrofe mundial (10.5.1953). Por isso Ela pede
com insistência uma ação mundial para difundir sua Oração e sua Imagem. Ajudem com todos
os meios e ocupem-se da difusão, cada um à sua maneira (15.6.1952). Comecem esta obra de redenção
e de paz, cheios de zelo e fervor, e verão o milagre (1º de abril de 1951). Já verás que a difusão se
fará por si só (15 de abril de 1951). Convida a todos os colaboradores que intensifiquem a difusão no
mundo da imagem e da oração, que Eu lhes ajudarei! (15.11.1951). A primeira encarregada é Ida:
Trabalha só nisso e ajuda física e espiritualmente, rezando a oração da Senhora de todos os Povos!
(17.2.1952).
Milhões de estampas com a oração, traduzidas em mais de 80 idiomas, já foram
distribuídas por todo o mundo, e em muitas igrejas e capelas se puseram imagens da Senhora
de todos os Povos para sua veneração. Além disso, em vários países há pessoas que se têm
comprometido a cuidar de imagens peregrinas da Senhora e as levam, por certo tempo, a
familiares e amigos, a grupos de oração, a paróquias e conventos, a cárceres, escolas e casas
de anciãos. O que a tem em sua casa recebe aos que queiram ir rezar ante a imagem
peregrina. Rezam, por exemplo, a novena da Senhora de todos os Povos, ou o Rosário, com a
oração de Amsterdam.
Inumeráveis pessoas, nos cinco continentes, rezam a oração cada dia e experimentam o
poder de sua intercessão. Cada um pode participar nesta ação mundial de paz, dando a
estampa com a oração a todos seus conhecidos e também aos desconhecidos.
16.5 Vencedora do demônio e causa da paz e salvação
Nesse tempo em que o demônio domina o mundo de tantas formas, a Mãe do Senhor
promete derrotá-lo. As forças do inimigo se desatarão... Entretanto, não poderão vencer a Senhora
de todos os Povos (3.12.1953). Satanás não foi ainda expulso. À Senhora de todos os Povos lhe foi
concedido vir agora a expulsar Satanás. Ela vem anunciar o Espírito Santo (31.5.1955). Só Deus
sabe até que ponto Satanás reina agora. Deus lhes envia agora sua Mãe, a Senhora de todos os Povos,
a vocês, a todos os povos. Ela porá seus pés sobre a cabeça de Satanás (31.5.1955).
O amor move Maria inclusive a nos dar provas que convençam de que Ela é realmente
a Senhora de todos os Povos. Por isso profetiza: O sinal da Senhora de todos os Povos será visto
mais tarde em todo o mundo. Faz com que compreendam bem isto. As falsas potências cairão... a
Senhora quer e pode dar Graça, Redenção e Paz a todos os povos que peçam (17.2.1952). Eu quero e
posso conceder Graça, Redenção e Paz a todos que me peçam. Hoje o prometo (15.8.1951). A Senhora

de todos os Povos poderá trazer a Paz ao mundo (11.10.1953). Mas antes a Igreja e os povos têm
que invocar a Maria sob seu novo título e rezar sua oração, para que sejam afastados deste mundo a
corrupção, as calamidades e a guerra (11.10.1953).
16.6 O quinto dogma mariano243
A oração e a imagem da Senhora de todos os Povos abre serenamente a via ao quinto e
último dogma mariano, pedido pela Virgem em Amsterdam: Maria Corredentora,
Medianeira e Advogada. A Senhora promete que este dogma trará a verdadeira paz ao
mundo. Até a atualidade, a Igreja proclamou quatro dogmas sobre a Mãe de Jesus:
1) Mãe de Deus. Seu papel maternal no nascimento de Cristo, o filho de Deus, a
fez verdadeiramente Mãe de Deus (Theotokos, Concílio de Éfeso, 431).
2) Virgindade Perpétua. Antes do parto, durante o parto e depois do parto
(Sínodo de Latrão de 649, que apesar de não ser um Concílio Ecumênico se
considera como verdadeira definição dogmática do Papa Martinho I).
3) Imaculada Conceição. Maria concebida sem a mácula do pecado original
(Pio IX, proclamação como dogma em 1854).
4) Assunção. Maria assunta aos Céus de corpo e alma (Pio XII, proclamação
como dogma em 1950).
O movimento na Igreja por um quinto dogma sobre o papel da Virgem Maria em nossa
salvação já possui quase 100 anos. O líder ecumênico católico belga, cardeal Désiré-Joseph
Mercier, o iniciou em 1920, com o apoio do então padre Maximiliano Kolbe. No início da
década de 1990 o professor de Teologia e Mariologia, Dr. Mark I. Miravalle, da
Universidade de Steubenville (USA) começou o movimento Vox Populi Mariae Mediatrici,
com o fim de solicitar ao Papa a definição do quinto dogma mariano, referido ao papel da
Beata Virgem como Mãe Espiritual de toda a humanidade.
Até o presente, mais de 800 cardeais e bispos têm pedido aos distintos Papas uma
definição infalível do papel especial de Maria na salvação da humanidade. Além disso, os
promotores dessa devoção têm recolhido mais de sete milhões de petições de fieis de todo o
mundo. Os Papas que promulgaram os dois modernos dogmas marianos, o Beato Pio IX
(1846-1878) e o Venerável Servo de Deus Pio XII (1939-1958), reconheceram de forma
positiva o papel que as petições de membros da hierarquia e do laicato haviam tido em suas
respectivas bulas definidoras marianas.
Ao longo de 2009, cardeais e bispos de todos os continentes pediram a Bento XVI que
considerasse o dogma da Maternidade espiritual de Maria sob três aspectos essenciais, como
corredentora, medianeira de todas as graças e advogada. Esta petição chegou após cinco
cardeais escreverem em 1 de janeiro de 2008 aos bispos do mundo para notificar-lhes da
petição feita a Sua Santidade, por um grupo internacional de cardeais e bispos reunidos em
Fátima, pedindo-lhe em humildade a solene definição da Santíssima Virgem Maria como Mãe

Uma exposição detalhada sobre a conveniência deste dogma se encontra em JAIME FUENTES, Todo por
medio de María, o.c., pgs. 147-155.
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Espiritual da humanidade, sob suas três invocações244. Um deles, o cardeal Luis Aponte
Martínez, escreveu posteriormente uma carta a todos os bispos, com data de 8-XII-2009,
solenidade da Imaculada Conceição, na que informava sobre os passos que estava dando a
petição de que o Papa proclame a definição da maternidade espiritual da Santíssima Virgem
Maria. Depois de assinalar que tantos milhões de pessoas constituem uma manifestação
positiva do sensus fidelium por este potencial dogma mariano, acrescenta como todos “temos
percebido uma urgência mundial pela maior intercessão possível de nossa Mãe Celestial pelas crises
sem precedentes de fé, família, sociedade e paz, que marcam a condição humana presente”. Por isso, continua – “vemos a definição papal da maternidade espiritual da Santíssima Virgem, como um
remédio extraordinário a estas crises globais que ameaçam hoje grande parte da humanidade. Quanto
mais reconheçamos livremente o poder intercessor de Maria, mais será capaz de exercê-lo por todos os
povos do mundo, confiados a seu cuidado no Calvário”245.
Convém precisar, no entanto, que no ano 2000 o então cardeal Ratzinger se referiu à
pergunta sobre a solicitação de milhões de pessoas de que se concedesse a Maria o título de
Corredentora pela Igreja católica. Assinalou que não cria que em tempo previsível se
atendesse tal solicitação. A proposta da Congregação da Fé diz que o que isso pretende
expressar já está melhor resumido por outros títulos de Maria, enquanto que a fórmula de
“corredentora” se afasta por demais da linguagem das Escrituras e da patrística e, portanto,
provoca mal-entendidos246.
Terá mudado a reflexão teológica para que o Papa Bento XVI considere já ser o
momento da definição dogmática? Será necessário evitar esses mal-entendidos para que
possa ser dado o título a Maria. Cabe assinalar que o Vatican Forum da revista Inside the
Vatican e do St. Thomas More College, convidou em 25 de março de 2010 um grupo
internacional de bispos e teólogos para debater em uma “Jornada de Diálogo sobre o Quinto
Dogma Mariano”, celebrada em uma sala próxima à Praça de São Pedro, com o fim de
considerar se agora é o momento apropriado para pronunciar uma quinta definição solene
sore a Virgem Maria247.
O arcebispo Ramón Argüelles da diocese filipina de Lipa e o arcebispo Malayappan
Chinnappa da diocese índia de Madras-Mylapore, que interviram em dita jornada,
Entre os que assinaram a petição estão o cardeal Telesphore Toppo, arcebispo de Ranchi (Índia); o cardeal
Luis Aponte Martínez, arcebispo emérito de San Juan (Porto Rico); o cardeal Varkey Vithayathil, arcebispo
maior de Emakulam-Angamaly (Índia); o cardeal Ricardo Vidal, arcebispo de Cebú (Filipinas) e o cardeal
Ernesto Corripio y Ahumada, arcebispo emérito da Cidade do México.
245 Cf. www.zenit.org, de 8-XII-2009. O texto da carta, depois de referir-se à anterior, de janeiro de 2008, na
que cinco cardeais escreveram a todos os bispos do mundo para notificá-los, da petição feita a Sua Santidade
Bento XVI (...) acrescenta que posteriormente as Filipinas apresentaram ao Papa uma petição por esta solene
definição, através do Cardeal Vidal, Presidente da Conferência de Bispos Católicos das Filipinas. A petição foi
acompanhada de uma carta pessoal da presidente das Filipinas, a Sra. Gloria Arroyo, na qual apoiou fortemente
a petição dos bispos. Após expor a relação de outros grupos de cardeais e bispos, congregações religiosas,
sacerdotes e fieis leigos de diversas partes do mundo que se somaram à petição, conclui com estas palavras:
“Portanto, queridos irmãos, os convido encarecidamente a unirem-se conosco nesta renovada petição ao Santo Padre, o
Papa Bento XVI, enviando-lhe sua própria carta por este discernimento, do que possa constituir um seguinte passo positivo
para esta solene proclamação da Maternidade Espiritual de Maria. Obrigado por suas orações e discernimento para esta
importantíssima obra em honra de Nossa Senhora, a que pode constituir um histórico benefício de graça e benção para
toda a humanidade.
246 Cf. J. RATZINGER. “Dios y el mundo”, pg. 287. Buenos Aires, 2005.
247 Cf. Os tempos estão maduros para um quinto dogma mariano?, em www.zenit.org, de 4-III-2010.
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consideram que o reconhecimento formal da Virgem Maria como Corredentora favoreceria o
diálogo inter-religioso e uma evangelização sã, também da Ásia248. Mons. Chinnappa
acrescentou que também ajudaria no ecumenismo, ao esclarecer que Maria teve uma função
subordinada, ainda que especial, com Jesus e que “os católicos não adoram Maria, mas a veneram
à luz de sua cooperação única com o Senhor”. Por outra parte, assegurou que Maria desempenha
um papel único na evangelização dos não cristãos, em concreto na Ásia.
Por sua parte, o arcebispo Argüelles, presidente da Sociedade Mariana-Mariológica das
Filipinas, afirmou que a declaração solene desta função de Maria, ajudaria a evangelizar a
Ásia, especialmente a China. Disse que nas últimas décadas um crescente número de chineses
não cristãos têm visitado o santuário filipino de Nossa Senhora de Caysasay. E perguntou:
“Não é esta a função de Maria, Corredentora e Medianeira, que será fácil de entender para a alma
asiática?”.
Além dos arcebispos Argüelles e Chinnappa, entre os expoentes previstos para a
jornada de diálogo da passada festa da Anunciação se encontravam o padre carmelita
Enrique Llamas, presidente da Sociedade Mariológica da Espanha e a teóloga anglicana
Judith Gentle, membro da Sociedade Mariológica Nossa Senhora de Walsingham, da GrãBretanha.
Talvez seja o momento de pedir à Senhora de todos os Povos que derrame sua graça
sobre o Santo Padre para que saiba discernir o sentir do Povo de Deus e o modo como Deus
deseja que se leve a cabo em relação a esse tema.

17. OS ENSINAMENTOS E EXORTAÇÕES DAS MENSAGENS DE GARABANDAL
Na ação de Deus ao longo da história suas intervenções estão concatenadas. Em nosso
caso, o ocorrido em Garabandal tem uma atualidade especialmente significativa.

17.1 Fátima e Garabandal249
Costuma-se afirmar com frequência que as aparições em Garabandal são a continuação
das de Fátima. Assim o manifesta Mons. João Pereira Venâncio, que foi bispo de LeiriaFátima, quando disse que “a Mensagem dada pela Santíssima Virgem Maria em Garabandal é a
mesma que antes deu em Fátima, adaptando ao nosso tempo. A Bendita Virgem não pode dizer em
Fátima em 1917 sobre a crise do sacerdócio e a crise doutrinal, especialmente a eucarística, porque
não existiam tais crises neste momento, por isso o disse logo claramente em Garabandal”. Por certo
Cf. Quinto dogma mariano favorece o diálogo inter-religioso, dizem bispos asiáticos, em www.zenit.org, de 11-IV2010.
Para
uma
atualização
do
tema
ver
(em
espanhol):
http://www.pueblodemaria.com/mariacorredentora.html.
249 Um estudo das relações entre Fátima e Garabandal pode ser visto em JOSÉ RAMÓN GARCÍA DE LA
RIVA, o.c., cap. 20, Fátima e Garabandal, pgs. 441-351. O autor fundamenta, entre outros pontos, a afirmação
de que a Virgem na última aparição de Fátima se despediu das crianças como Nossa Senhora do Carmo com a
seguinte frase: Até São Sebastião da Espanha (cf. ibid, pgs. 444-446).
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as mensagens de Garabandal coincidem com as de Fátima não somente no convite à
penitência, mas também no possível castigo se não se toma a sério o que pede a Virgem; além
disso, explicita o que se havia mantido em segredo em Fátima sobre a crise na Igreja, ao
advertir sobre o perigo para os fieis por causa dos erros e a conduta de certos membros
(cardeais, bispos, sacerdotes) e a dessacralização da Eucaristia. Em Fátima se anunciou que
os bons serão martirizados, o Santo Padre terá que sofrer muito, em Portugal se conservará
o dogma da fé e, em consequência, que viria uma grave crise de fé no seio da mesma Igreja (à
exceção de Portugal), como se proclama em Garabandal. É o que está ocorrendo agora, com
cada dia mais intensidade.
Como já se comentou ao falar da terceira parte do “segredo” de Fátima250, alguns
sustentam que além do envelope lacrado que continha a descrição da “visão” dos
pastorzinhos – revelada em junho de 2000 por decisão de João Paulo II –, faltariam por
revelar as “palavras” que Nossa Senhora lhes disse, escritas em janeiro de 1944 pela Irmã
Lúcia em uma carta que, ao ser enviada a Roma, foi retida por Pio XII em um pequeno cofre.
Depois passou a cada um de seus sucessores, João XXIII, Paulo VI e João Paulo II.
Asseguram ainda que nela a Virgem fala da crise futura da Igreja que, como diz Mons.
Pereira, não existia em 1917, mas sim se estava gestando em 1960.
O sacerdote jesuíta irlandês Malachi Martin afirma ter lido a carta que contém as
palavras de Maria. Sobre seu conteúdo comentava, em uma entrevista recente, que a Segunda
Mensagem de Garabandal é um resumo das palavras de Nossa Senhora nesta carta251.
Lembremos que em 1960 se cumpria o prazo que a Irmã Lúcia fixou para que se tornasse
conhecida a terceira parte do “segredo” de Fátima. O Papa João XXIII recebeu em 17 de
agosto de 1959 o envelope lacrado que continha a terceira parte do “segredo”. Sua Santidade,
“depois de alguns titubeios”, disse ao Comissário do Santo Ofício que o tinha levado:
Esperemos. Rezarei. Farei saber o que decida252. O Papa decidiu devolver o envelope ao Santo
Ofício e não revelar seu conteúdo.
É patente, pelas datas e as declarações do Padre Martin, que a Virgem veio a
Garabandal precisamente no ano seguinte em que não se cumpriu com o que Ela havia
pedido em relação à revelação em 1960 da terceira parte do “segredo” de Fátima. Rafael
Jardón, autor e diretor do site mais autorizado na Internet sobre Garabandal – falecido em
16 de junho de 2011, dois dias antes de cumprir os 50 anos da primeira aparição do Arcanjo
São Miguel –, ao comentar a entrevista do sacerdote irlandês, glosava que a Senhora quis dar
por si mesma o conteúdo da mensagem de Fátima através da Segunda Mensagem de
Garabandal que seria, como dito mais acima, um resumo da terceira parte do “segredo” nas
palavras de Nossa Senhora contidas na carta.
Em continuidade com as petições de Fátima a Virgem obteve duas grandes graças,
anunciadas em Garabandal, o Aviso e o Milagre, que somente Ela poderia conseguir, a fim de
que o mundo seja consciente do que está por acontecer. Se bem as revelações proféticas de
Garabandal se centram no Aviso, no Milagre e no Castigo, ao mesmo tempo se menciona um
ambiente de grave crise na Igreja e de perseguição aos cristãos, até o ponto do Papa não
Cf. 4.3 a).
Cf. http://www.gloria.tv/?media=161745.
252 Do diário de João XXIII. Cf. A mensagem de Fátima, www.vatican.va.
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poder estar abertamente em Roma. Por sua parte, Bento XVI assinalou em 2010 que Fátima
segue vigente, e que o descrito no segredo que se publicou e explicou em 2000, se dá
atualmente ao modo de uma perseguição causada de forma principal pelo pecado que existe
dentro da Igreja253.
Tanto em Fátima como em Garabandal a Mãe de Deus diz que as guerras, a fome, as
perseguições e o sofrimento dos povos existem porque não se deixa de ofender a Deus.
Também nos fala do sofrimento que isso causa aos bons e inocentes.
17.2 Datas do Aviso e do Milagre
Todo o mundo se pergunta quando vem o Aviso e o Milagre. Em uma entrevista
realizada em 1975 a Mari Loli, quem conhecia a data do Aviso, lhe perguntaram sobre a
iminência do mesmo254. “Tudo quanto posso dizer – respondeu – é que o dia está muito próximo e
que é muito importante nos prepararmos porque será algo terrível. Nos fará conscientes de todo o mal
que temos feito”. Sete anos depois a recordaram essas palavras e que muitas pessoas pensaram
que ocorreria por aquelas datas. Insistiram sobre o assunto. Tornou a afirmar que é logo, que
tudo lhe parece logo porque o tempo passa muito rápido. Também disse que não revelou a
ninguém a data. O mais provável é que tampouco o tenha feito antes de seu falecimento em
2009. Sobre a situação prévia ao Aviso Conchita manifestou à Madre María Nieves que
haveria um Sínodo em Roma antes do Aviso. Seria como um pré-aviso255. Lembremos que
após o último Concílio os Sínodos ordinários vêm sucedendo a cada quatro anos. O mais
recente, que tratou sobre a nova evangelização, foi convocado por Bento XVI e se
desenvolveu no mês de outubro de 2012256. Aos quatro dias da abertura – em 11 de outubro
de 2012 –, com a presença dos Padres sinodais e de outros cardeais e bispos, se inaugurou o
Ano da Fé, que o Papa quis que se celebre em toda a Igreja ao cumprir-se os 50 anos do
Concílio Vaticano II257.
Só Conchita conhece a data do Milagre. O mais que deu a conhecer privadamente são
circunstâncias desse dia, como que o Papa o verá de onde estiver. Ela disse que será uma
quinta-feira, entre os meses de março, abril ou maio; que ainda coincidiria com um santo
mártir da Eucaristia e com um acontecimento importante na Igreja que não sucede com
frequência. E que em concreto não ocorreu nenhuma vez durante sua vida. A Virgem
também lhe disse o dia, o mês e o ano do mesmo para que o anunciasse ao mundo oito dias
antes.
Também assinala o que lhe foi dito sobre Joey Lomangino258: “que no momento do
Milagre, Joey teria novos olhos e que a partir de então veria permanentemente”. Como ocorrerá
isto? Há que ter em conta que Joey nasceu em 1930 e que continua cego desde 1947. A
Cf. 15.3.
As entrevistas se encontram em www.virgendegarabandal.com/RJM.
255 Em https://consagrate.wordpress.com/2015/05/14/ garabandal-o-aviso-esta-a-caminho-porque-muito-já-esta-secumprindo-explicacoes-importantes/, fala-se de vários pré-avisos, dentre os quais a realização de um Sínodo, a visita
de um Papa a Moscou e a retomada do comunismo de forma oficial. (NdT)
256 Em outubro de 2015 foi realizado o último, sobre a família. (NdT)
257 Atualmente nos encontramos no Ano da Misericórdia, que terminará em 20 de novembro deste ano de 2016.
(NdT)
258 Cf. 11.5 c).
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Madre María Nieves se pergunta: o que quer dizer a Virgem com a palavra novos olhos? Viverá
nesse momento, ou lhe sucederá o que ocorreu ao Padre Pio [e ao Padre Andreu], que viram
o Milagre antecipadamente antes de morrer? Realmente, terá Joey novos olhos no dia do
Milagre? Como ocorrerá? Esperemos os acontecimentos259.
As circunstâncias do mundo serão difíceis nessas datas. Referindo-se à “noite dos
gritos”, lembremos que Mari Loli corroborou as mensagens de 19 e 23 de junho de 1962 260.
A situação que viram era a de uma grande multidão de gente, que sofria muito e gritava com
angústia extrema. A Santíssima Virgem lhes explicou que aquela grande tribulação – que
não seria o Castigo – viria porque chegaria um momento em que a Igreja daria a impressão
de estar a ponto de perecer: passaria por uma terrível prova, e que seria o “comunismo”.
Já dissemos que o Milagre está relacionado com o Aviso, porque ajudará ao mundo a
converter-se, ao pôr de manifesto o muito que Deus nos ama. Seguirá a gente sem crer nas
aparições de Garabandal depois que ocorra o Aviso? Até o presente assim tem ocorrido
durante anos, no sentido de que algumas autoridades eclesiásticas têm buscado que não se
difunda e proibindo as peregrinações públicas. Provavelmente esta falta de fé durará em
muitos até pouco tempo antes do dia do Milagre, já que, como temos assinalado mais
acima261, antes que ocorra, o Bispo que esteja em Santander receberá uma prova pessoal
sobre a veracidade das aparições e se retirarão todas as notas negativas anteriores.
17.3 Os três Papas
Em 20 de dezembro de 1962 ouviram Conchita em êxtase dizer que depois do Papa
atual (João XXIII) haverá ainda três. Há consenso de que ela sabia desde essa data262.
Quando faleceu João XXIII, em 3 de junho de 1963, voltou a falar com sua mãe sobre esta
afirmação e aclarou que a Virgem falou do fim dos tempos, mas não do fim do mundo263.
Ante a lógica agitação desta afirmação, muitas perguntas tiveram de ser respondidas ao
longo dos anos. Por exemplo, ao referir-se ao momento do Aviso, em uma entrevista feita em
1977, Conchita voltou a explicar que “a Virgem nos disse que o Aviso e o Milagre serão as últimas
advertências ou acontecimentos públicos que Deus nos dará. Também disse a Virgem que depois do
Papa que acabava de falecer nesse momento, só faltariam três Papas e logo viria o fim dos tempos. Ou
seja, o Aviso é como um anúncio do fim dos tempos”. Mas não o fim do mundo.
Se se tomar sem nenhuma referência contextual estas palavras, o último Papa antes do
fim dos tempos seria João Paulo II. Deixamos para o seguinte item o estudo do significado de
Fim dos tempos. Agora nos perguntamos: como interpretar o ocorrido depois do falecimento
de João Paulo II? O fim dos tempos se produziu? Obviamente não parece que se tenha dado
uma mudança significativa que permita afirmar que já estamos em outros tempos. Por isso, é
preciso analisar com mais detrimento o significado que deve-se dar a este feito.
Ver nota 172. (NdT)
Cf. 12.3 b). Natureza e circunstâncias do Aviso.
261 Cf. 10.3.
262 “Pode ser que a Virgem lhe falasse disso em várias ocasiões; mas sabemos, graças às anotações de Dom Francisco
Clapes Maymó, que foi na madrugada de 20 de dezembro de 1962, quando pela primeira vez se ouviu dela este
surpreendente anúncio”. EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., parte II, cap. X.
263 Cf. 9.4 c).
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Em um artigo intitulado João Paulo II: é o último Papa?, publicado na edição de 1979 da
revista Garabandal, o Pe. François Turner escreve: “Quanto à segunda questão, de acordo com
Star on The Mountain (o livro escrito pelo Pe. Laffineur), esta profecia não nos diz se haverá ou
não papas depois de João Paulo II. É possível que o papel do papado mude em alguma de suas
modalidades – alguns podem estar tentados a dizer que provavelmente assim será. Mas dizer que o
papado desaparecerá não parece enquadrar com o que disse Paulo VI de que o papado é uma
instituição permanente da Igreja – um princípio que é tradicional na Igreja Católica”. Por outro
lado, tampouco se produziu o Aviso que, segundo Conchita, seria como o anúncio do fim dos
tempos.
Há uma interpretação esclarecedora que se deduz de uma conversa de Aniceta com sua
filha Conchita recolhida por D. Albrecht Weber no livro que escreveu em 1993264.
Lembremos que o Papa João Paulo II pediu a seu secretário pessoal, Mons. Stanislaw
Dziwisz, que escrevesse a esse autor para agradecer por seu livro. Ali diz: “Que Deus o
recompense por tudo. Especialmente pelo amor com que estás dando a conhecer os acontecimentos
relacionados a Garabandal”265. Esta interpretação se relaciona com o que contou Conchita a
quatro testemunhas na tarde de 13 de novembro de 1965, quando da última aparição da
Santíssima Virgem em Garabandal. As quatro testemunhas foram sua mãe Aniceta, D.
Albrecht Weber, a mãe Elisabeth Weber e Eloisa Deguia. A Sra. Elisabeth tomou notas
detalhadas. Neste dia D. Albrecht falou longamente com Conchita de vários temas
relacionados com as aparições. O escrito de Weber transcreve a conversa entre a vidente e
sua mãe quando chegou ao povoado a notícia da morte do Papa João XXIII. Quando os sinos
da Igreja anunciam a morte do Papa com um tom fúnebre, Conchita vai com sua mãe e a Sra.
Ortiz (esposa do Doutor Celestino Ortiz, de Santander), rumo à Igreja. Surge então a
seguinte conversa:
– “O Papa morreu”, disse sua mãe. Respondeu Conchita:
– “Ah, o Papa morreu. Então faltam três Papas”.
Até aqui tudo muito bem. Entretanto, uma vez de volta a casa Aniceta, intranquila,
quis conhecer mais profundamente os pensamentos de sua filha que parecia reservar-se na
presença da Sra. Ortiz. Em casa, a sós, temendo um possível erro da menina, lhe pergunta:
– “De onde sabes que somente faltam três Papas?”.
Conchita respondeu:
– “Da Santíssima Virgem. Na realidade me disse que ainda viriam quatro Papas, mas que Ela
não contava um deles”.
Diz Aniceta:
Esta entrevista se encontra no site (em alemão): www.heiliggeist-seminar.de/Garabandal6.htm. Nesta
página se põem textos de D. ALBRECHT WEBER, autor do livro Garabandal – Der Zeigefinger Gottes
(Garabandal – O Dedo de Deus). Este título se refere a que Deus deixará em Garabandal, nos Pinos e depois do
Milagre, um sinal de sua presença que durará para sempre até o Fim do mundo. A tradução se encontra em
http://www.virgendegarabandal.com/RJM/lospapas2.htm.
265 Cf. 4.2.
264

– “Mas então, por que não ter em conta um?”.
Responde Conchita:
– “Ela não me disse, só me disse que um não o tinha em conta. Porém, me disse que governaria
a Igreja mui pouco tempo”.
À pergunta de se não o conta por esse motivo, Conchita diz:
– “Não sei”. Sua mãe:
– “E que vem depois?”. Conchita:
– “Ela não me disse”.
Fica assim patente que a Virgem disse claramente que depois de João XXIII haverá
quatro Papas mais, mas que um deles não o tem em conta. Assim, pois os quatro Papas,
depois de João XXIII, são: Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. O que a
Virgem não conta, quando disse “faltam só três papas” é, segundo Weber, o que reinaria pouco
tempo, ou seja, o Papa João Paulo I, cujo papado durou 33 dias. Há que assinalar também que
as afirmações de Weber foram publicadas em 1993, doze anos antes da morte de João Paulo
II, quando ainda não sabia quem seria seu sucessor.
À margem desta questão, parece que Conchita sustenta esta interpretação de Weber,
ainda que não a manifestasse publicamente, já que depois da morte de João Paulo II segue
esperando o Aviso e o Milagre. Por tudo isso, convém reforçar novamente que para ela o
mais importante é que se leve a sério o que a Virgem diz em suas mensagens. Assim o pôs de
relevo na carta que escreveu em junho de 2011, na ocasião do 50º aniversário das aparições,
lida pelo pároco de Garabandal na Missa comemorativa desse aniversário, onde ela
transcreve literalmente a Segunda Mensagem.
Como conclusão, se poderia afirmar que com Bento XVI se inicia o fim dos tempos,
mas resta esclarecer em que sentido se entende esse final, que se verá no próximo item. Fica
claro que o fim dos tempos não é o fim do mundo, tampouco significa o fim do Papado. Em
nenhum momento Conchita disse que não haveria mais Papas. O que sim disse foi que o
Aviso seria como o anúncio desse início. Mas esse acontecimento não suporia ainda uma
mudança de época. A nova época coincidiria com o anunciado triunfo do Coração Imaculado
de Maria e o tempo de paz.
17.4 O fim dos tempos e a mudança de época
O que significa o fim dos tempos? É o mesmo que o fim do mundo? Conchita disse que
não. Então, o que ela quis dizer? Trata-se de estabelecer a diferença entre últimos tempos e
fim do mundo. A confusão que se cria com base na falta de dita diferenciação, ocasiona um
desconcerto entre a gente que deseja saber se se está diante de um final iminente, onde o
mundo termina e nos encontramos ante o juízo final, ou se se trata de um castigo similar ao
dilúvio, com um posterior reordenamento do gênero humano em um reino de amor cheio de
Deus. Interessa esclarecer, dentro do possível, esta questão.

a) O fim dos tempos e o fim do mundo
Em uma ocasião a Sra. Ortiz, aproveitando o momento de encontrar-se com Conchita a
sós, lhe perguntou sobre os três Papas. A jovem se limitou a dizer que o disse a Virgem
Santíssima. Ao insistir a Sra. Ortiz se isso quer dizer que vem o fim do mundo, lhe
respondeu: “Não sei o que ocorrerá, só sei que sucederão três Papas”. E em seguida exclamou:
“Agora, sem Papa é que não pode estar a Igreja!”266. A resposta concorda com algumas
afirmações recentes do magistério eclesiástico no sentido de que a Igreja não pode existir na
terra sem o Papa, e de que a missão da Igreja ainda está começando. Em concreto, Bento
XVI falou na homilia de 6 de janeiro de 2007, Solenidade da Epifania, que o mistério de nossa
salvação, revelado e realizado em Cristo há vinte séculos, ainda não se cumpriu plenamente.
Para reafirmá-lo se referiu a João Paulo II, que no nº. 1 de sua encíclica Redemptoris missio
sobre a missão da Igreja, escreveu que “a finais do segundo milênio depois de sua vinda, um olhar
global à humanidade demonstra que esta missão se encontra ainda nos primórdios”. Estas palavras
nos indicam que se há um fim dos tempos ao que se refere Conchita, não pode ser o fim do
mundo.
Mas então, qual é a diferença? Ainda mais: a que final dos tempos se refere a Virgem
nas revelações de Garabandal? É uma mudança de época? Para responder estas perguntas
devemos partir do fato de que as mensagens que nos deu a Virgem por meio das meninas
videntes são breves. É o que aquelas almas simples e humildes podiam entender. No artigo
do Pe. Turner acima citado, este teólogo francês apontava que a declaração feita por
Conchita poderia significar a chegada de um grande crepúsculo histórico que coincidiria com
o fim de uma era. Tentaremos esclarecer este assunto, contando com as mensagens da
Virgem, ainda que com as limitações próprias de um tema de por si nada fácil de resolver.

b) A sucessão dos tempos
Antes de estudar as mensagens convém anotar que ao longo da história da humanidade
houve uma sucessão de tempos. Depois do tempo dos patriarcas veio o tempo dos judeus,
quando Deus fez uma aliança no monte Sinai com os israelitas constituídos como Povo de
Deus. É o tempo em que Bento XVI chama tempo dos sacrifícios segundo a lei de Moisés,
findo quando a casa “fica vazia” (cf. Mt 23, 38), antes inclusive do ano 70, data em que o
templo é destruído, já que, como assinala o Papa, deixou de ser o lugar dos sacrifícios
segundo a lei de Moisés porque antes dessa data deixa de ser o lugar da presença de Deus e
da expiação267. O tempo dos sacrifícios é substituído pelo tempo do sacrifício perpétuo – o

J.J. ARTEAGA descreve esta conversa em A profecia de Garabandal sobre o Papado e o Final dos Tempos (cf.
www.etika.com, 0T28). Assinala o Padre Arteaga que o Dr. Ortiz, agudo observador em suas visitas a
Garabandal para ver de perto e analisar os fatos, relata esta conversa em uma carta que escreveu depois ao Pe.
Ramón Andreu S.J., irmão de sangue e de religião do Pe. Luis Ma Andreu, o sacerdote que viu o Milagre
morrendo horas depois. Sua carta está datada de 15 de junho de 1963, e nela conta o que se respirava em
Garabandal nesses dias de junho quando da morte do Papa João XXIII. Depois de relatar a conversa sobre a
afirmação de Conchita de que somente haverá mais três Papas, a esposa do Dr. Ortiz lhe perguntou: “E agora,
quer dizer que vem o fim do mundo? - Não sei o que ocorrerá, só sei que sucederão três Papas. E em seguida exclamou:
Agora, sem Papa é que não pode estar a Igreja!”.
267 Uma exposição detalhada do significado da casa vazia se encontra em JOSEPH RATZINGER-BENTO
XVI, Jesús de Nazaret, Encuentro, Madrid, 2011, pgs. 37ss. É muito esclarecedor e sugestivo todo o capítulo 2
do livro: Discurso escatológico de Jesús.
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sacrifício da Cruz, a Santa Missa – que os cristãos começaram a celebrar desde o princípio
nas casas – a “fração do pão” – tal como o Senhor o indicou na Última Ceia.
Na plenitude dos tempos o Filho de Deus, Jesus Cristo, se fez homem, mas os judeus
não o reconheceram como o Messias prometido, foi rejeitado por eles, morreu crucificado e
ao terceiro dia ressuscitou. Esta rejeição foi tão grave que ocasionou a destruição de
Jerusalém e terminou com o tempo dos judeus268. Predisse o final desse tempo e o começo do
tempo dos pagãos e dos gentios (ou seja, dos povos da Europa convertidos ao cristianismo, e
de resto dos povos ao longo dos séculos) ao falar da destruição de Jerusalém (quarenta anos
depois) e da dispersão dos judeus: “Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então
sabereis que está próxima a sua ruína (...) Pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o
povo. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada
pelos pagãos, até se completarem os tempos das nações pagãs” (Lc 21, 20-24).

c) O tempo da Igreja e a conversão dos pagãos
Das palavras de Jesus parece que podemos deduzir sobre o tempo dos gentios e das
queixas pela cegueira das autoridades judias, que o tempo dos judeus acabou como
consequência da rejeição de Jesus Cristo como o Messias esperado. Bento XVI considera que
este tempo dos pagãos é o tempo da Igreja, que durará até que entrem nEla todos os povos,
antes da conversão dos judeus (cf. Rom 11, 25ss)269. A conversão dos judeus virá, portanto,
depois que o número dos pagãos esteja completo. Bento XVI esclarece, citando São Bernardo
de Claraval, que o Papa é devedor dos infiéis, dos gregos e dos pagãos, mas que, pelo que se
refere aos judeus, fica escusado pelo tempo, já que para eles se estabeleceu um determinado
momento que não se pode antecipar. A Igreja não tem de preocupar-se pela conversão dos
judeus, porque há que esperar o momento estabelecido por Deus270.
Convém acrescentar, portanto, que Deus não rejeitou o seu povo, como ensina São
Paulo na epístola aos Romanos271. O Apóstolo explica que por sua caída veio a salvação aos
gentios e seu fracasso é riqueza para o mundo. Depois diz que os dons e a vocação de Israel
são irrevogáveis e que também eles alcançarão misericórdia272. Por isso, se sua reprovação é
reconciliação para o mundo, quanto mais o será sua plenitude273. “Porque não quero que
ignoreis, irmãos, este mistério, para que não os considereis sábios a vossos olhos: que a cegueira de
Israel foi parcial, até que entre a plenitude dos gentios, e assim todo Israel se salve” (Rom 11, 25s).
Também agora assistimos a uma rejeição a nível institucional das raízes cristãs e dos
símbolos correspondentes nas nações da cristandade, especialmente na Europa. Por
consequência é uma rejeição de Jesus Cristo, de sua divindade e missão salvadora. Na
sociedade ocidental vivemos uma época de confusão, em meio a uma grande crise de
identidade, onde nada resta claro, onde tudo se relativizou, onde o mal se generalizou como
nunca, e onde portar-se como um cristão coerente é cada vez mais difícil. É plausível pensar
Cf. JOSEPH RATZINGER-BENTO XVI, Jesús de Nazaret, o.c., pgs. 41ss, El fin del templo, onde se analisa o
significado da destruição de Jerusalém.
269 Cf. ibid, pgs. 56ss, El tiempo de los paganos.
270 Cf. ibid, pgs. 59-60.
271 Cf. Rom 11, 1.
272 Ibid. 11, 29.31.
273 Ibid. 11, 12.15.
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que essa atitude de autodestruição provocaria, a exemplo do povo judeu, o final dos tempos
atuais e talvez o começo de um tempo de maior plenitude com todos os que aceitem a Cristo,
ou seja, com os cristãos que se mantenham fieis e outros povos pagãos ainda fora da Igreja,
mas que se abrirão à sua missão evangelizadora. Em consequência, essa nova época futura
será também tempo da Igreja.
Sobre o tempo de evangelização dos pagãos escreve Bento XVI: “Também se compreende
agora que este ‗tempo dos pagãos‘ não é ainda verdadeiro tempo messiânico no sentido das grandes
promessas de salvação, senão precisamente sempre tempo desta história e de seus sofrimentos e, sem
embargo, de modo novo, também tempo de esperança: ‗A noite está avançada, o dia se desponta‘ (Rom
13, 12)”274.

d) O fim dos tempos e a vinda de Cristo
Seguimos com Garabandal. Sabe-se com toda certeza por várias testemunhas que
Conchita falou pela primeira vez destes temas sobre o futuro, não só depois da morte de João
XXIII, mas uns seis meses antes, em 1962. Em dezembro, da noite do dia 19 para o 20, de
quarta a quinta-feira, ela teve um êxtase das 3:15 às 5:15. Começou em sua casa e estavam
presentes a escritora Mercedes Salisachs, Nati, Aniceta, mãe da menina e seu irmão Serafín.
Conchita saiu de casa, recorreu o povoado, subiu ao “Cuadro” e desceu de costas. Foi ao
cemitério e à casa de Mari Cruz. Na conversa com D. Albrecht Weber e as outras
testemunhas do dia 13 de novembro de 1965275, depois de uma breve pausa, disse que “a
Santíssima Virgem nos falou várias vezes que seu Filho Jesus volta de novo, mas não sei quando Ele
virá”. Aniceta conclui esta parte da conversa perguntando:
– “Está segura que a Virgem te disse tudo isso?”.
Conchita responde:
– “Sim”.
Logicamente, se esta vinda está relacionada com o fim dos tempos, não pode ser a
vinda de Cristo ao fim do mundo, com o juízo final. Sobre o final dos tempos e a segunda
vinda de Jesus há várias anotações de Santa Faustina Kowalska (1905-1938), propagadora da
devoção à Divina Misericórdia, declarada santa por João Paulo II em 30 de abril de 2000. Em
maio de 1935 anota que, quando se deu conta dos grandes desígnios de Deus para ela se
assustou de sua grandeza e começou a evitar interiormente as conversas com Ele. Em 25 de
março de 1936 anota a Irmã Faustina em seu Diário as seguintes palavras da Santíssima
Virgem: Eu dei ao mundo o Salvador e tu deves falar ao mundo de sua grande misericórdia e
preparar o mundo para sua segunda vinda. Ele virá, não como um Salvador Misericordioso, mas
como um Justo Juiz. Oh, que terrível é esse dia. Estabelecido está já o dia da justiça, o dia da ira
divina. Os anjos tremem ante esse dia. Fala às almas dessa grande misericórdia, enquanto ainda seja
tempo para conceder a misericórdia. Se agora tu calas, naquele tremendo dia responderás por um
grande número de almas. Não tenhas medo de nada, permanece fiel até o fim, eu te acompanho com
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Cf. JOSEPH RATZINGER-BENTO XVI, Jesús de Nazaret, o.c., pg. 62.
Cf. http://www.virgendegarabandal.com/RJM/lospapas2.htm.

meus sentimentos276. Em 25 de dezembro de 1936 ouviu a voz do Senhor: “Fala ao mundo de
Minha misericórdia para que toda a humanidade conheça a Minha infinita misericórdia; é um sinal
dos últimos tempos, depois dela virá o dia da justiça277. Outra vez ouviu na alma palavras
explícitas e fortes de Jesus: “Prepararás o mundo para a minha última vinda”278.
É interessante observar como interpreta estas palavras o Papa Bento XVI. Quando
Peter Seewald lhe pergunta se há que tomar isto a sério, responde: “Se se o compreendesse de
maneira cronológica, no sentido de que, por assim dizer, nos preparemos de forma imediata à segunda
vinda, seria errôneo. Se se o compreendesse no sentido espiritual (...), de que o Senhor é sempre aquele
que vem e que nos vamos rumo à sua misericórdia e nos deixamos formar por ela, então é correto.
Deixar-se formar pela misericórdia de Deus como poder oposto à falta de misericórdia do mundo: essa
é, por assim dizê-lo, a preparação para que venha Ele mesmo e sua misericórdia279. O Papa costuma
citar sobre este ponto São Bernardo de Claraval, que fala de uma vinda intermediária entre a
primeira – em carne e debilidade – e a última – em glória e majestade –. Esta vinda
intermediária – São Bernardo a chama em espírito e poder – tem diversas modalidades em todo
o tempo, mas há algumas que em alguns momentos históricos fizeram época, por exemplo
em tempos de agudas crises na Igreja. O Papa assinala como exemplo os tempos de alguns
grandes santos: Francisco e Domingos no século XIII, Teresa de Ávila, João da Cruz, Inácio
de Loyola e Francisco Javier no século XVI280. Por isso o Santo Padre se pergunta: “Podemos
rezar pela vinda de Jesus? E responde: “Sim, podemos e devemos. Pedimos antecipadamente sua
presença renovadora no mundo. No momento de tribulação pessoal lhe pedimos: Vem, Senhor Jesus, e
acolhe minha vida na presença de teu poder amável. Rogamos-lhe que se faça próximo aos que
amamos ou por quem estamos preocupados. Peçamos que se faça presente com eficácia em sua
Igreja281.
Com esses esclarecimentos, talvez coubesse considerar as palavras de Conchita no
sentido de que depois dos três Papas virá um fim dos tempos entendido como um tempo
especial de crise (maior que a existente até agora), tal como se entendem na Sagrada
Escritura, que daria passo a uma nova época. Mas na nova época seguiria o tempo da Igreja
até entrar nela todos os povos. Essa crise em especial se daria no tempo dos Papas que
viriam depois de João Paulo II, mas sem que necessariamente seu ponto culminante se dê no
tempo imediato de seu sucessor, ainda que nesse momento haja o Aviso e o começo do fim
dos tempos. Esta é a opinião da Madre María Nieves García, que tantas confidências recebeu
de Conchita e que com tanta objetividade busca a verdade. Em conclusão, parece razoável
pensar que o fim dos tempos anunciado em Garabandal começaria com o Aviso e duraria até
o triunfo do Coração Imaculado anunciado em Fátima.

e) A grande tribulação

SANTA MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diário. La Divina Misericordia en mi alma, nº. 635. Rosario
(Argentina), 2008.
277 Ibid., nº. 848.
278 Ibid., nº. 429.
279 BENTO XVI, La luz del mundo, o.c., pgs. 187-188.
280 Cf. JOSEPH RATZINGER-BENTO XVI, Jesús de Nazaret, segunda parte, pgs. 336-339. Madrid, 2011.
281 Ibid., pg. 338.
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Será esta crise que acompanhará o tempo do Aviso no momento próximo àquela
situação à que se refere Jesus Cristo ao falar da “grande tribulação”282 precedente à sua vinda?
García de Pesquera e muitos dos que creem em Garabandal se perguntam se as mensagens e
o anunciado sobre o final dos tempos não têm uma certa dimensão escatológica 283. Não resta
dúvida de que a dimensão descrita pelas videntes para esse momento – de perda da fé, de
apostasia e de uma Igreja que parece desaparecida – recorda a pergunta de Jesus sobre a
situação no momento de sua vinda: “quando venha o Filho do Homem, encontrará fé sobre a
terra?” (Lc 18, 8).
A julgar pelo modo com que a humanidade está respondendo às chamadas de Nossa
Senhora, pareceria que a Virgem não pode seguir detendo o braço justiceiro de seu Filho.
Virá esse Castigo que seguiria à tribulação do tempo do Aviso ou se poderá evitar? Essa
tribulação desembocará na grande tribulação da que fala o Senhor? Alguns escritores
parecem inclinar-se pelo sim, como o canadense Michel O‟Brian, autor, entre outros livros,
de O padre Elias, uma novela fictícia sobre os tempos do Anticristo, cuja elucubração lembra
o de outro livro famoso de Robert Benson, O Senhor do Mundo, escrito na primeira metade do
século XX. Em uma entrevista concedida por O‟Brian a Zenit, em maio de 2009, destaca um
dos possíveis sinais premonitórios de um tempo “apocalíptico”: “A modo de resumo, destacaria
entre muitos outros sinais o de que estamos vivendo a maior apostasia da Fé desde o nascimento da
Igreja. E para maior vergonha, está ocorrendo nas nações da antiga Cristandade. (...) As nações mais
poderosas da terra chamam mal ao bem e bem ao mal. Fomentam a matança dos inocentes como se se
tratasse de uma política razoável e sensata. O imenso poder da tecnologia e a psicologia moderna se
empenham a todos os níveis para redefinir o significado e o valor da vida humana. O assassinato
institucionalizado (aborto e eutanásia) se converteu em um fenômeno massivo e global. É o reino do
crime e da mentira. (...) O espírito do Anticristo tem estado entre nós desde o princípio, mas parece ter
dado um salto qualitativo em sua guerra contra a raça humana. Utiliza às pessoas e aos governos
numa reconfiguração da vida sem precedentes, mediante leis que violam princípios morais absolutos
baseados na Lei Natural e na Revelação sobrenatural”284.
Como temos dito em outros pontos, o melhor critério de discernimento sobre a
situação atual vem da interpretação que destes temas faz o Romano Pontífice. Em concreto, o
fato de que o mundo se encontre hoje ameaçado como quase nunca o foi, que ademais a
agressividade contra a Igreja alcance cotas inimagináveis a alguns anos, e que a crise de fé
adquira dimensões dramáticas, não levam ao Papa a considerar que se acerca o tempo
apocalíptico da grande tribulação. Nas palavras do Papa: “o Apocalipse reflete misteriosamente a
continuação das tribulações sem dizer-nos ao mesmo tempo quando e como virá exatamente uma
resposta e quando e como se nos mostrará o Senhor. Não é um livro apropriado para cálculos
cronológicos. O importante é que cada tempo se disponha para a proximidade do Senhor. Que
Cf. Mt 24, 21. O nº. 675 do Catecismo da Igreja relaciona o tempo da grande tribulação com a aparição do
Anticristo: “Antes do advento de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final que sacudirá a fé de numerosos
crentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). A perseguição que acompanha a sua peregrinação sobre a terra (cf. Lc 21, 12; Jo 15, 1920) desvelará o ‗Mistério da Iniquidade‘ sob a forma de uma impostura religiosa que proporcionará aos homens uma
solução aparente a seus problemas mediante o preço da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do
Anticristo, ou seja, a de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo colocando-se no lugar de Deus e
de seu Messias vindo em carne (cf. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 Jo 2, 18-22)”.
283 EUSEBIO GARCÍA DE PESQUERA, o.c., Epílogo.
284 www.zenit.org, de 22-V-2009.
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justamente nós, aqui e agora, estamos sob o juízo do Senhor e nos deixamos julgar a partir de seu
juízo”285. Certamente não se trata de fazer cálculos cronológicos sobre a data de sua vinda ou
Parusia, porque, como disse Jesus, “ninguém sabe o dia e a hora: nem os anjos do céu, nem o Filho,
mas só o Pai” (Mt 23, 36). Contudo, o Papa deseja que estejamos vigilantes e atentos aos
sinais dos tempos e que em todo momento nos encontre dispostos para seu juízo286.
Para concluir, convém ter mui presente que o mais importante das aparições da Virgem
não é satisfazer uma curiosidade escatológica, senão cumprir e dar a conhecer as mensagens
de Nossa Senhora para que o mundo inteiro se converta. O Senhor disse a Conchita na
locução de 13 de fevereiro de 1966, quando lhe perguntou se em Roma também deixariam de
crer: “Não te preocupes se te crerão ou não te crerão. Eu o farei tudo; mas também te darei o
sofrimento; quem sofre por mim eu estarei com ele”287. Ao mesmo tempo, é oportuno lembrar o
que se diz em 4.3 a): Suspeitas contra a Santa Sé. Ao comentar a Consagração de 1984 – sem
entrar no mérito dos motivos pelos quais não se fez a alusão explícita a Rússia –, é razoável
pensar que, se houvesse feito a consagração do modo pedido inicialmente, talvez o resultado
não só teria sido a caída dos regimes comunistas do Leste, como também o triunfo do
Imaculado Coração de Maria; e como consequência prévia, a conversão da Rússia e a
desaparição do comunismo para sempre, totalmente e não de modo parcial, como ocorreu
depois de 1988.
Recordemos ainda que para evitar ou diminuir os males anunciados em Fátima,
Amsterdam, Garabandal, Akita etc, e acelerar o triunfo de seu Imaculado Coração, a Senhora
de todos os Povos pedia em suas aparições que se proclamasse o quanto antes o quinto
dogma mariano no que se declare a Virgem Corredentora, Medianeira de todas as graças e
Advogada.
17.5 Os avisos prévios
O anunciado pela Santíssima Virgem em Garabandal supõe um dos acontecimentos
sem precedentes na história da humanidade e da Igreja. Santa Faustina recebeu a seguinte
mensagem de Jesus: “Antes de vir como Justo Juiz, venho como Rei de Misericórdia. Antes que
venha o dia da justiça será dado aos homens este sinal no céu. Se apagará toda luz no céu e haverá
uma grande escuridão em toda a terra. Então, no céu aparecerá o sinal da cruz e dos orifícios onde
foram cravadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes que durante algum tempo
iluminarão a terra. Isto sucederá pouco tempo antes do último dia”288. Este sinal é um sinal de
conversão. Entretanto, não há menção expressa de Garabandal, nem a favor nem contra, que
leve a interpretar essas luzes como a causa da luz interior do Aviso.
Podemos acrescentar que cada um, segundo testemunho das videntes de Garabandal, o
viverá de modo próprio de acordo com o estado interior de sua consciência. Há que ter
presente que o grande mal de nossos tempos é a perda do sentido de pecado e de sua
gravidade. Por isso, o conhecimento interior dos pecados próprios tal como Deus os vê
causará uma angústia terrível e esmagadora na consciência, capaz de provocar a morte por
BENTO XVI, La luz del mundo, o.c., pg. 188.
Cf. Mt 23, 32-50.
287 Cf. http://www.virgendegarabandal.com/RJM/mita195.htm.
288 SANTA MARIA FAUSTINA KOWALSKA, o.c., nº. 83.
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espanto se a misericórdia de Deus não o impedisse. Além disso, um Aviso desta natureza
nunca ocorreu em toda a história da humanidade, já que suporá uma espécie de juízo
particular de todos os homens ao mesmo tempo, enquanto ainda estejam vivos. Ou seja, que
o Aviso estaria vinculado com o que será o juízo particular de cada homem depois de sua
morte.
Como sempre o fez, antes que venha um castigo, Deus tentará com muitos avisos,
também com as catástrofes naturais, mover-nos à conversão para não ter que aplicá-lo. Como
interpretar corretamente estas catástrofes? Na passagem do Evangelho onde Jesus é
interpelado sobre alguns fatos trágicos do momento (o assassinato, dentro do templo, de
alguns galileus por ordem de Pôncio Pilatos, e a queda de uma torre sobre alguns
transeuntes: cf. Lc 13, 1-5), Jesus dá uma interpretação desses acontecimentos que serve
muito bem ao nosso tempo, onde sucedem tantas tragédias. Mui acertadamente comenta
Bento XVI: “Frente à fácil conclusão de considerar o mal como um efeito do castigo divino, Jesus
restitui a verdadeira imagem de Deus, que é bom e não pode querer o mal e, pondo em guarda contra o
pensar que as desventuras são o efeito imediato das culpas pessoais de quem as padece, afirma: ‗Pensais
que esses galileus eram mais pecadores que todos os demais galileus, porque padeceram estas coisas?
Não, os asseguro; e se não os converteis todos padecereis do mesmo modo‘ (Lc 13, 2s). Jesus convida a
fazer uma leitura distinta desses fatos, colocando-nos na perspectiva da conversão: as desventuras, os
trágicos acontecimentos, não devem suscitar em nós curiosidades ou busca de presumíveis culpáveis,
mas devem representar ocasiões para refletir, para vencer a ilusão de viver sem Deus, e para reforçar,
com a ajuda do Senhor, o compromisso de mudar de vida. Frente ao pecado Deus se revela cheio de
misericórdia e não deixa de chamar aos pecadores a evitar o mal, a crescer em seu amor e a ajudar
concretamente ao próximo em necessidade, para viver a alegria da graça e não ir ao encontro da
morte eterna. Mas a possibilidade de conversão exige que aprendamos a ler os fatos da vida na
perspectiva da fé, isto é, animados pelo santo temor de Deus. Em presença de sofrimentos e lutos, a
verdadeira sabedoria é deixar-se interpelar pela precariedade da existência e ler com os olhos de Deus,
o qual, querendo sempre e só o bem de seus filhos, por um desígnio inescrutável de seu amor, às vezes
permite que sejam provados pela dor para conduzi-los a um bem maior”289.
Os eventos da natureza causam dor e morte, desesperança e desconfiança; isto é
aproveitado pelo maligno para tirar a fé na Misericórdia Divina, logrando que o homem se
esqueça com facilidade que são convites divinos a uma mudança no modo de proceder.
Entretanto, o correto seria tomar todos estes acontecimentos de nosso tempo, tanto naturais
como causados pelo pecado do homem, como aviso de Deus para refletirmos. Assim como no
tempo de Jonas a autoridade civil – o rei de Nínive – moveu todos os seus súditos à
penitência para que Deus não lhes castigasse por seus pecados, assim também deveriam
refletir os governantes de nosso tempo, e mover os cidadãos a reconhecer que necessitamos
do perdão de Deus; e a pedi-lo. Se atreverão? Como exemplo, depois da comoção causada em
março de 2011 pelo mega sísmico e tsunami no Japão, o prefeito de Tóquio se atreveu a
mencionar a Deus e disse publicamente que o acontecido era um castigo divino pelo egoísmo
japonês. Do dito acima melhor seria dizer que, mais que de um castigo, trata-se de um aviso,

BENTO XVI, Palavras pronunciadas na Praça de São Pedro ao introduzir a oração do Ângelus em 7-III2010. Cf. www.zenit.org, de 7-III-2010.
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e que o Pai das misericórdias os seguirá enviando para que seus filhos reajam e acudam a sua
misericórdia; até chegar às duas últimas manifestações de seu amor: o Aviso e o Milagre.
Agora cabe preparar-se para os acontecimentos anunciados em Garabandal. Para
atenuar essa angústia interior divulgada pela Senhora através de suas mensagens e das
aclarações das videntes, haverá que dispor a própria alma sem esperar o momento do Aviso.
É como se nos comunicassem que estamos próximos à morte e ao juízo particular. O fato de
seguir depois vivendo não significa que não tenha de preparar-se, já que o fim desse
acontecimento e do Milagre posterior é empurrar cada um a optar definitivamente por Deus
e a dispô-lo para resistir com grande fortaleza às tribulações que possam apresentar-se e ser
fieis até o fim. Ainda que alguns tenham já uma vida espiritual intensa, necessitarão
converter-se mais a cada jornada, auxiliando a outros a ir pelo caminho da conversão. O
Aviso será menos terrível na medida em que a alma se prepare com tempo para esse
momento, e possa estar em condições de receber as graças posteriores relacionadas com o
Grande Milagre.
17.6 Possibilidade de um futuro Castigo
O ponto sem definir ainda é saber se o Aviso e o Grande Milagre, como os últimos
sinais da Misericórdia divina em nossos tempos, poderão conseguir a conversão dos homens.
Segundo as mensagens de Garabandal, se o mundo não se converte viria o Castigo. Se fosse
assim, se a humanidade não muda, cabe aventurar que viria uma grande tribulação, para abrir
caminho a tempos melhores. É hora de perguntar-nos se têm desaparecido ou se devem
desaparecer do horizonte os perigos de castigos apocalípticos que causavam temor a muitas
pessoas na década de 1980.
Quando ainda não se tinha dado a conhecer o terceiro segredo, o jornalista Messori
entrevistou em agosto de 1984 ao então cardeal Ratzinger, Prefeito da Congregação para a
Doutrina da Fé. Essa entrevista se fez pública no livro “Informe sobre a fé”. No diálogo sobre o
Segredo de Fátima relata o seguinte:
– “Cardeal Ratzinger, leu o senhor o chamado ‗terceiro segredo de Fátima‘ o que a Irmã Lúcia,
a única sobrevivente do grupo de videntes, fez chegar a João XXIII, e que o Papa, depois de tê-lo
examinado, confiou ao predecessor do senhor, cardeal Ottaviani, ordenando-lhe que o depositasse nos
arquivos do Santo Ofício?
A resposta é imediata, seca:
– Sim, o li.
Circulam no mundo – continuo – versões nunca desmentidas que descrevem o conteúdo deste
―segredo‖ como inquietante, apocalíptico e anunciador de terríveis sofrimentos. O mesmo João Paulo
II, em sua visita pastoral a Alemanha, pareceu confirmar (se bem que com prudentes rodeios, falando
privadamente com um grupo de convidados qualificados) o conteúdo, não precisamente alentador,
deste escrito. Antes dele, Paulo VI, em sua peregrinação a Fátima, parece ter aludido também aos
temas apocalípticos do ―segredo‖. Por que não se decidiu nunca publicá-lo, ainda que não fosse mais
que para evitar suposições aventuradas?

– Se até agora não se tomou esta decisão – responde –, não é porque os papas queiram esconder
algo terrível.
Então, insisto, há ‗algo terrível‘ no manuscrito da Irmã Lúcia?
– Ainda que assim fosse – explica, escolhendo as palavras –, isto não faria mais que confirmar
a parte já conhecida da mensagem de Fátima. Desde aquele lugar se lançou ao mundo uma
advertência severa, que vai contra a passividade imperante: uma chamada à seriedade da vida, da
história, ante os perigos que se cernem sobre a humanidade. É o mesmo que Jesus nos lembra com
tanta frequência; não teve reparo em dizer: ‗Se não os converteis, perecerão todos‘ (Lc 13, 3). A
conversão – e Fátima nos recorda sem rodeios – é uma exigência constante da vida cristã. Deveríamos
sabê-lo pela Escritura inteira”290.
Corresponde agora fazer a pergunta: havia algo realmente terrível em suas mensagens?
Na resposta do Cardeal nem se nega nem se afirma este assunto, mas se centra no
fundamental da mensagem, a necessidade da conversão. Os que afirmam que não se revelou
todo o “segredo” de Fátima, acrescentam que o motivo principal para isso, segundo o
testemunho dos que o leram, se deve a que o conteúdo tem relação com a perda da fé, a
apostasia dentro da Igreja e grandes castigos que afetariam ao mundo inteiro. Em 1980
perguntaram a João Paulo II na Alemanha o motivo de não publicar em 1960 a terceira parte
do “segredo”. A resposta do Papa vai em direção ao que disse o cardeal Ratzinger em 2000:
“Devido a seu impactante conteúdo e para evitar que o poderio mundial do comunismo interferisse nos
assuntos da Igreja, meus predecessores proporcionaram informação confidencial de maneira
diplomática. Além disso, deve bastar a cada cristão saber o seguinte: quando vocês leem que os oceanos
inundarão continentes, que milhões de pessoas morrerão repentinamente em poucos minutos etc., se isto
é conhecido, de fato não é necessário demandar a publicação de tal segredo. Muitos querem
simplesmente saber, por curiosidade e gosto pelo sensacionalismo, mas se esquecem que o sabê-lo
comporta também uma responsabilidade. Se busca satisfazer somente a própria curiosidade e isto é
perigoso se se está convencido que nada se pode fazer contra o mal, se não se está disposto ao mesmo
tempo fazer alguma coisa”. Então o Papa tomou o terço nas mãos e disse: “Aqui está o remédio.
Rezem, rezem e não perguntem mais nada! Entreguem tudo a Nossa Senhora!”291
Na realidade, tanto em Fátima como em Garabandal se fala em castigo condicional,
consequência do pecado e da falta de conversão. O diz, entre tantos outros lugares, a segunda
mensagem de Garabandal: “Deveis evitar a ira de Deus sobre vós com vossos esforços. Se lhe
pedis perdão com vossas almas sinceras Ele os perdoará. Eu, vossa Mãe, por intervenção do
Anjo São Miguel, os quero dizer que os emendeis. Já estais nos últimos avisos. Os quero
muito e não quero vossa condenação. Pedi-nos sinceramente e Nós lhe daremos. Deveis
sacrificar-vos mais. Pensai na Paixão de Jesus”.
No texto de João Paulo II citado, parece que o Papa se refere a catástrofes naturais. A
Senhora de todos os Povos fala também de outro tipo de castigo causado pelo mesmo ser
humano. Na seguinte passagem, tomado da mensagem de Amsterdam de 27 de dezembro de
1947, a vidente Ida Peerdeman diz: “Vejo a América e a Europa uma ao lado da outra. Depois
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vejo escrito: ‗Guerra econômica, boicote, crises monetárias, calamidades‘. Em seguida vejo imagens
espantosas de pessoas diante de mim. Vejo caras, caras inchadas, cheias de úlceras, como uma espécie de
lepra, tudo o que essa gente tem de sofrer. Então tudo isso desaparece e vejo coisas negras flutuando ao
meu redor. Tento saber o que é, mas não consigo; parece como pó muito fino. Não posso distinguir com
meus olhos o que é. É como se tivesse que olhar através de algo, e lá embaixo vejo magníficos campos
brancos e sobre eles vejo essas coisinhas negras, mas agora engrandecidas e como se tivessem vida. Não
sei como explicá-lo. Pergunto à Senhora: ‗Estes são bacilos?‘ Ela responde mui séria: É algo
infernal. Então sinto que se me incha a cara e todo o corpo. Sinto que tenho a cara monstruosa, toda
rígida e inchada. Não posso mover-me. Ouço a Senhora dizer: E isto estão inventando. E logo em
voz muito baixa: É o russo, mas também os outros. Depois a Senhora diz com força: Povos, estão
avisados!”.
Esta mensagem, dada em 1947, hoje em dia cobra ainda mais atualidade que há décadas
atrás. Em concreto, já não parece despropositado considerar o grave perigo de ataques
terroristas com armas químicas ou biológicas contra a América e a Europa. Ademais, junto
com a crise moral do relativismo e as ameaças de ataques terroristas, constatamos graves
crises econômicas e monetárias das que fala a mensagem, primeiro nos Estados Unidos (que
se estendeu ao resto do mundo), e logo na Europa, com as consequências dos conflitos sociais
por causa destas crises. Cabe ressaltar que, ante o agravamento da crise econômica, alguns
líderes europeus têm manifestado que o futuro da União Europeia está em perigo. Mas não
devemos esquecer que as causas profundas das crises são éticas e não se resolvem somente
com medidas econômicas. Como disse Bento XVI “faz tempo que a economia forma parte do
conjunto dos âmbitos nos que se manifestam os efeitos perniciosos do pecado. Nossos dias nos oferecem
uma prova evidente”292.

18. EM RESUMO
Quantos milhares ou milhões de pessoas mudarão radicalmente suas vidas com o Aviso
e o Grande Milagre? Quantas endireitarão suas vidas em direção a uma autêntica conversão?
Trata-se de cada um cooperar de modo adequado nesta tarefa. Por isso, iremos resumir
algumas das ideias de fundo que foram expostas.
18.1 O poder do Santo Rosário
Com data de 16-X-02 João Paulo II publica a Carta Apostólica O Rosário da Virgem
Maria, um presente feito a toda a Igreja para ajudar a contemplar o rosto de Jesus (proposto
como uma meta para toda a Igreja na Carta Apostólica No limiar do novo milênio) através da
Mãe: “recitar o Rosário, em efeito é na realidade contemplar com Maria o rosto de Cristo”293.
Ao contemplar ao longo da Carta os mistérios da vida de Jesus, o Santo Padre se detém
também na trágica situação do mundo que tem vivido de modo mui direto durante toda sua
vida, mas de modo especial nos anos de seu pontificado, e exclama: “As dificuldades que
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apresenta o panorama mundial neste começo do novo Milênio nos induzem a pensar que só uma
intervenção do Alto, capaz de orientar os corações de quem vive em situações conflitivas e de quem
rege os destinos das Nações, pode fazer esperar em um futuro menos sombrio”294. E nos convida a
que acudamos à intercessão da Virgem mediante a recitação do Santo Rosário, que como em
outros tempos também é agora a arma que Ela nos dá. É uma constante esta recomendação
da Mãe celestial em todas as aparições de nosso tempo.
Recordemos o que disse a Virgem de Fátima: continuem rezando o Terço todos os dias
em honra a Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o final da guerra, porque
só Ela pode obtê-lo. É também uma advertência atual de Nossa Senhora a toda a
humanidade, a todos os homens de boa vontade desde a Europa até o Oriente, da América do
Norte à Central e do Sul, a África e a Oceania. Confiamos em que o Santo Rosário seja capaz
de provocar essa intervenção do Alto para que realize o milagre da união de todos em uma só
Igreja e assim o mundo goze de um tempo de paz.
18.2 Conversão dos corações
João Paulo II, que conhecia as mensagens de Garabandal295, fala do poder de Deus
Todo-poderoso de mudar os corações, pensando talvez nessas últimas graças das que a
Santíssima Virgem tem falado: o Aviso e o Grande Milagre; o Papa procurou de todos os
meios mover as almas à conversão. Quando já apenas podia mover-se, viajou como peregrino
nos dias 14 e 15 de agosto a Lourdes com motivo da celebração dos 150 anos da proclamação
do Dogma da Imaculada Conceição296. Quatro dias antes de empreender a viagem, na
audiência geral, disse que em suas aparições “Maria quis recordar esta fundamental mensagem
evangélica. A oração e a penitência são o caminho através do qual a vitória de Cristo pode afirmar-se
em cada pessoa e na sociedade”. Com o objetivo de conseguir a graça especial da conversão das
almas viajou à Gruta de Lourdes para pedi-la à Virgem Imaculada. Com esforço sobrehumano, auxiliado por seus colaboradores próximos e com o aplauso das milhares de pessoas
presentes na Missa de 15 de agosto, conseguiu chegar até o final. Ao terminar, e antes da
oração do Ângelus, comentou que a água que brota da fonte “chegou a ser um dos símbolos de
Lourdes, símbolo da vida nova que Cristo dá aos que se convertem a ele”.
Recordemos que a graça da conversão vem através do Espírito Santo, por meio de uma
renovação interior que Cristo realiza com o poder do Consolador, em uma espécie de Novo
Pentecostes referido por João Paulo II em várias ocasiões. O Santo Papa João XXIII
contemplava à Igreja unida e curada do cisma entre Oriente e Ocidente como fruto dessa
renovação, quando rogava por um Segundo Pentecostes: “Oh Espírito Divino, renova em nossos
dias teus milagres como um Segundo Pentecostes”. Podemos pedi-lo com a oração com que a
Virgem prometeu conseguir a paz em Amsterdam se se rezasse em todo o mundo297.
Com essa confiança na mediação materna de Maria, João Paulo II disse com audácia
durante a consagração em Fátima feita em 1982: “Se por um lado o coração se sente oprimido pelo
Ibid., nº. 39-40.
Cf. 11.2.
296 Um relato dessa viagem pode ser lido em JAIME FUENTES, o.c., pgs. 140-142. Dele nos servimos para os
comentários e as citações de dita viagem.
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sentido do pecado do mundo, assim como pela série de ameaças que se cerram sobre ele, por outro lado
o mesmo coração humano se abre à esperança ao realizar uma vez mais o que fizeram meus
predecessores: ou seja, entregar e confiar o mundo ao Coração da Mãe, confiar-lhe especialmente
aqueles povos que o necessitem de modo particular. Esse ato quer significar entregar e confiar o mundo
Àquele que é Santidade infinita. Esta Santidade significa redenção, significa amor mais forte que o
mal. Jamais um ‗pecado do mundo‘ poderá superar este Amor”298.
18.3 O “fracasso” e o triunfo de Deus
Bento XVI se referiu ao aparente fracasso de Deus ao longo da história na homilia
pronunciada em 7-XI-2006 ao começar o encontro com os bispos da Suíça em sua visita ad
limina em Roma.
Parece que a princípio Deus fracassa porque a liberdade do homem diz “não” às suas
ofertas: “Deus ‗fracassa‘ em Adão, como fracassa aparentemente ao longo da história”. A parábola
dos convidados às bodas que rejeitam o convite parece sintetizar esse fracasso. “Os primeiros a
ser convidados se escusam e não vão. A sala de Deus fica vazia: o banquete parece ter sido preparado
em vão. É o que Jesus experimenta na fase final de sua atividade: os grupos oficiais, autorizados,
dizem ‗não‘ ao convite de Deus, que é ele mesmo”.
São Paulo chama os chefes da sinagoga para anunciar-lhes o mistério de Cristo. “Mas as
pessoas autorizadas – continua o Papa – rejeitam o convite, e ele se despede delas com estas palavras:
‗Bem, dado que não escutais, esta mensagem será anunciada aos pagãos e eles o escutarão‘”. Assim
será formada a Igreja dos pagãos. Mas também nela parece fracassar Cristo. “Precisamente em
nosso tempo constatamos como os primeiros convidados dizem ‗não‘. Em efeito, a cristandade
ocidental, ou seja, os novos ‗primeiros convidados‘, em grande parte agora se escusam, não têm tempo
para ir ao banquete do Senhor”.
Ante esse panorama se pergunta o Vigário de Cristo: “que significa tudo isto para nós?
Ante tudo temos uma certeza: Deus não fracassa. ‗Fracassa‘ continuamente, mas na realidade não
fracassa, pois disso retira novas e maiores oportunidades de misericórdia, e sua criatividade é
inesgotável. Não fracassa porque sempre encontra novas maneiras de chegar aos homens e abrir mais
sua casa, a fim de que se encha por completo. Não fracassa porque não renuncia a pedir aos homens
que venham sentar-se à sua mesa, a tomar o alimento dos pobres, no que se oferece o dom precioso que
é ele mesmo. Deus tampouco fracassa hoje. Ainda que muitas vezes nos respondam ‗não‘, podemos ter a
certeza que Deus não fracassa. Toda essa história desde Adão, nos deixa uma lição: Deus não
fracassa”. O Papa considera, em uma de suas catequeses recentes, a apostasia e idolatria no
Sinai do povo da Antiga Aliança, quando adora a um bezerro de ouro299. Ensina que se Deus
tivesse feito perecer o seu povo por esse pecado, isto poderia ser considerado como uma
incapacidade divina de levar a cumprimento o projeto de salvação. E Ele não pode permitir
isto, porque é o Deus de misericórdia e de perdão, de libertação do pecado que mata. Esta
mesma consideração seria aplicável ao tempo presente.
18.4 Santos e profetas para nossos tempos
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Nesta nossa época, com a certeza de que Deus tampouco fracassa, nos perguntamos
sobre como se dará o triunfo. Podemos dizer com segurança que Deus quer triunfar por meio
de Maria Santíssima. Como virá o triunfo? Pela conversão dos homens durante o tempo de
misericórdia que ainda nos encontramos, ou por um castigo de purificação da terra pela
justiça divina para desterrar a iniquidade?
Quando o profeta Jonas foi a Nínive anunciando audazmente da parte de Deus a
destruição da cidade ao cabo de quarenta dias, todos os ninivitas creram em Deus e o rei
publicou uma ordem dizendo: “Nem homens nem animais comam nada; não saiam a pastar nem a
beber os bois e os gados. Homens e animais cubram-se de sacos; e clamem contritos ao Senhor,
convertendo-se cada um de sua má vida e iníquo proceder. Quem sabe se assim mudará o Senhor o seu
desígnio, e nos perdoará, e se aplacará o furor de sua ira, de sorte que não pereçamos?” (Jon 3, 7-10).
E Deus se moveu de misericórdia e não enviou os males que havia decretado.
Conta o livro do Gênesis (6, 5ss) que o Senhor, ao ver quanto havia crescido a maldade
do homem sobre a terra se arrependeu de tê-lo criado e “se entristeceu em seu coração”. A terra
estava corrompida porque todos levavam uma conduta depravada. Só Noé era justo e íntegro
entre os seus contemporâneos e caminhava com Deus. Por isso o Senhor o salvou, a ele e sua
família, fazendo-o construir uma arca onde refugiar-se antes de começar o dilúvio. Ao cabo
de uma semana300, as águas do dilúvio caíram sobre a terra e o Senhor exterminou a todos os
seres, desde o homem até o gado, os répteis e as aves do céu. Só restaram Noé e os que
estavam com ele na arca. E a terra ficou purificada.
Ainda que em nossos tempos exista mais justos que nos de Noé, certamente a
corrupção parece do mesmo calibre301. Quantos sinceramente estarão dispostos a salvar-se?
Com toda a certeza, para que venha esse castigo divino tem de haver um endurecimento tal
dos corações, uma situação de rebeldia contra Deus de tal magnitude que, esgotados todos os
meios, incluindo o Aviso e o Milagre, não reste outra alternativa que esta, como ocorreu com
o dilúvio universal.
Entretanto, parece que Bento XVI, com grande fé, confia em que Deus não nos deixará
órfãos (cf. Jo 14, 18) e suscitará os suficientes justos para que o mundo seja salvo. O Papa se
refere à oração de Abraão “regateando” com Deus um número mínimo de justos em Sodoma
não só para que não a castigue, senão para que, através deles, os demais se convertam do
pecado e os salve. Em uma de suas catequeses esclarece que ―o Senhor estava disposto a perdoar,
desejava fazê-lo, mas as cidades estavam encerradas em um mal total e paralisante, sem ter uns poucos
inocentes de onde começar a transformar o mal em bem. Porque é este o caminho da salvação que
também Abraão pedia: ser salvos não quer dizer simplesmente escapar do castigo, mas ser libertos do
mal que nos habita. Não é o castigo o que deve ser eliminado, mas o pecado, essa rejeição a Deus e do
amor que leva em si o castigo”302. Para realizar esta salvação, assinala o Papa que os justos
tinham de estar dentro da cidade, porque é dentro da realidade enferma onde tem de estar
esse gérmen de bem que pode ressanar e devolver a vida. Aplicado ao nosso tempo se requer
A contar do término da construção da arca, com Noé, sua família e todos os animais já abrigados nela. (NdT)
E poderíamos afirmar, com os Papas, Doutores e Santos, que se encontra incomensuravelmente pior, pois
nos tempos de Noé a humanidade ainda não conhecia a Nosso Senhor e seu Evangelho, o que a torna menos
culpável que a atual (cf. Jo 15, 22). (NdT)
302 BENTO XVI, A oração segundo o Patriarca Abraão, em www.zenit.org, de 18-V-2011.
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que “em nossas cidades haja um gérmen de bem, que façamos o necessário para que não sejam só dez
justos, para conseguir realmente, fazer viver e sobreviver nossas cidades e para salvá-las desta
amargura interior que é a ausência de Deus”303. Por isso, em Luz do mundo, precisa que “a Igreja
está sempre chamada a fazer aquilo que foi objeto da petição de Abraão: preocupar-se de que haja
justos suficientes como para conter o mal e a destruição” e “que cresçam novamente as forças do bem.
Nesse sentido, os triunfos de Deus, os triunfos de Maria são silenciosos, mas reais”304.
É significativo que na vigília de 18 de setembro de 2010 no Hyde Park de Londres, o
Papa fale de santos e profetas para nossos tempos: “Sabemos que em tempos de crises e turbação
Deus suscitou grandes santos e profetas para a renovação da Igreja e da sociedade cristã; confiamos
em sua providência e pedimos que nos guie constantemente”305. Quem pode ser esses profetas,
chamados também a ser santos? Em sentido estrito, profeta é a pessoa eleita por Deus com a
missão de falar em seu nome, como se vê nos profetas do Antigo Testamento. Entretanto, em
sentido lato todos os batizados estamos chamados a exercer uma função profética. Assim o
reforça o Santo Padre: “Ao permitir que brilhe a luz da fé em nossos corações, e permanecendo nesta
luz através de nossa união cotidiana com o Senhor na oração e participação na vida que brota dos
sacramentos da Igreja, chegamos a ser luz para os que nos rodeiam; exercemos nossa ‗missão
profética‘; com frequência, sem sequer sabê-lo, atraímos a gente um pouco mais próximo de Deus e de
sua verdade”306.
Trata-se de se deixar levar docilmente pelo Espírito Santo para que nos santifique e
com nossa colaboração mova aos demais à conversão, como ocorreu em Pentecostes.
Lembremos as palavras que pronunciou São Pedro nesse dia, citando o profeta Joel (At 2, 17.
21): “Acontecerá nos últimos dias - é Deus quem fala -, que derramarei do meu Espírito sobre todo ser
vivo: profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos
sonharão (...) E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo”. Ao ouvir as palavras de
Pedro se doeram os corações e perguntaram a ele e aos demais apóstolos o que tinham de
fazer. Pedro os convidou à conversão e ao batismo para receber o dom do Espírito Santo. E
naquele dia foram batizadas três mil almas.
Também agora se necessita a força do Espírito para dar testemunho da fé em um
ambiente hostil. Uma visão das dificuldades que encontram os cristãos do tempo presente
para viver a fé e a fidelidade a Jesus Cristo a pôs de manifesto Bento XVI na já citada vigília
de Hyde Park, quando comparou o martírio pela fé de um grande número de cristãos em
Tyburn (local próximo de onde se encontrava o Papa na vigília de oração com cem mil
jovens em preparação da Missa do dia seguinte, onde beatificaria o Cardeal Newman) com a
fé requerida nesses tempos. Afirmava o Papa que naquele momento, “o testemunho de
fidelidade até o final foi mais poderoso que as palavras inspiradas que muitos deles pronunciaram
antes de entregar tudo ao Senhor. Em nosso tempo, o preço que há de pagar pela fidelidade ao
Evangelho já não é ser enforcado, desconjuntado e esquartejado, mas amiúde implica ser excluído,
ridicularizado ou parodiado. E, no entanto, a Igreja não pode subtrair-se à missão de anunciar a
Ibid.
BENTO XVI, A ―regra beneditina‖ para os católicos contida na ―Luz do mundo‖. Que deve fazer a Igreja?, em
www.zenit.org, de 24-XI-2010.
305 BENTO XVI: vigília no Hyde Park, em www.zenit.org, de 18-IX-2010.
306 Ibid.
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Cristo e seu Evangelho como verdade salvadora, fonte de nossa felicidade definitiva como indivíduos e
fundamento de uma sociedade justa e humana”307. Talvez viver agora de modo coerente com a fé
suponha um heroísmo tão grande como o daqueles que deram sua vida por ela. Os exemplos
assinalados mais acima308 põem de manifesto as possíveis dificuldades com as que os crentes
se encontrarão em muitos lugares. Não há feras, nem forcas, nem guilhotinas 309, mas
provavelmente se requeira uma fortaleza tão grande como dos mártires de outros tempos,
quando se apresente o perigo de perder tudo, inclusive o direito de comprar e adquirir bens,
por não amoldar-se aos ditados do relativismo e, por esse motivo, ser excluído de uma
sociedade que obriga a aceitação de normas de conduta incompatíveis com a fé.
18.5 Fé, perseverança e firme confiança no triunfo
Traremos novamente umas considerações de Bento XVI, já transcritas ao falar da
terceira parte do segredo de Fátima310: “Anjos recolhem, sob os braços da cruz, o sangue dos
mártires e com ele regam as almas que se aproximam de Deus. O sangue de Cristo e o sangue dos
mártires são vistos aqui juntos: o sangue dos mártires escorre dos braços da cruz. O seu martírio
realiza-se solidariamente com a paixão de Cristo, identificando-se com ela”.
Trata-se de unir nossa cruz à de Cristo, de não permanecer aturdidos pelo mundano, de
olhar para o alto no caminho e ver os sinais que o Céu nos envia, a cada cristão e a toda a
Igreja em ordem à conversão e à renovação. Durante sua viagem a Alemanha, no discurso
que dirigiu aos católicos alemães comprometidos em diversas iniciativas de ação social, em
Friburgo a 25 de setembro de 2011, se perguntava o modo como se deve configurar
concretamente a mudança na Igreja: “Acaso não deve mudar a Igreja? Não deve, talvez, adaptarse ao tempo presente em seus ofícios e estruturas, para chegar às pessoas de hoje que se encontram em
busca ou em dúvida?”. Ante essas perguntas, depois de afirmar que se necessita que cada
cristão passe pela mudança e conversão contínua, conclui: “Mas ao que toca à Igreja, o motivo
fundamental da mudança é a missão apostólica dos discípulos e da Igreja mesma311”. Por isso,
acrescenta em seguida que “a Igreja deve verificar constantemente sua fidelidade a esta missão. Os
três Evangelhos sinóticos enfocam distintos aspectos do envio à missão: esta se baseia em uma
experiência pessoal: ‗Vós sois testemunhas (Lc 24, 48); se expressa em relações: ‗Fazei discípulos em
todos os povos‘ (Mt 28, 19); transmite uma mensagem universal: ‗Proclamai o Evangelho a toda a
criação‘ (Mc 16, 15)”.
Isso é o que importa e o que reforçou Bento XVI em uma das catequeses sobre a
oração, de 18 de abril de 2012, ao referir-se ao ocorrido em um momento difícil para a Igreja
nascente. Os Atos dos Apóstolos narram que Pedro e João acabam de sair do cárcere, depois
de terem sido presos por pregarem o evangelho, e se encontram com a comunidade reunida.
Esta, ao escutar o fato, não busca como raciocinar ou defender-se, mas começa a rezar
www.zenit.org, de 18-IX-2010.
Ver 13.2. Ditadura do relativismo. Alguns exemplos.
309 Se bem atualmente isso esteja sendo gravemente retomado com o novo avanço do Islã e sua Jihad, a
“Ditadura do Relativismo”, a “Apostasia silenciosa”, a Ideologia de gênero, partes integrantes, dentre outras, da
estratégia maçônica da construção de uma Nova Ordem Mundial cuja finalidade segue sendo a de suplantar a
Igreja de Cristo e a negação do próprio Deus (a este proposito, mui significativa a encíclica Pascendi Dominici
Gregis, de S.S. São Pio X). (NdT)
310 Cf. II, 5.2.
311 www.zenit.org, de 25-IX-2011.
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pedindo a ajuda de Deus. “É uma oração unânime e concorde de toda a comunidade – explica o
Papa –, que se enfrenta a uma situação de perseguição por causa de Jesus”312. Ante as perseguições
padecidas por esta causa, a comunidade nem se assusta nem se divide, mas está
profundamente unida na oração. Por isso – acrescenta o Papa – quando os crentes se veem
submetidos à prova por causa de sua fé, a unidade se reforça, já que está sustentada por uma
oração incansável. Ressaltemos suas palavras cheias de fé e esperança: “A Igreja não deve temer
as perseguições que em sua história se vê obrigada a suportar, senão, como Jesus no Getsemani, há de
confiar na presença, no auxílio e na força de Deus, invocada na oração”. Daí que a petição que a
primeira comunidade cristã de Jerusalém formula a Deus na oração, “não é a de ser defendida,
nem a de salvar-se da prova (...) nem de ter êxito, mas a de proclamar (...) com franqueza, com
liberdade, com coragem, a Palavra de Deus”313.
Jesus nos previne: “E, ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará.
Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo” (Mt 24, 12s). O mais importante para
perseverar é frequentar os sacramentos e a oração, como indicam as mensagens, e estar
unidos ao Vigário de Cristo, segundo as palavras da Irmã Lúcia citadas ao final de 4.3 b):
“Quem não está com o Papa não está com Deus; e quem queira estar com Deus tem que estar com o
Papa”. Por último, não esquecer que se em algum momento se desse alguma confusão com
relação ao papado – por exemplo sobre a legitimidade do eleito –, como já ocorreu em outras
épocas quando havia mais de um Papa, sempre teremos como guia considerar como se
valoriza a divindade de Jesus Cristo Filho de Deus feito Homem314, o Sacrifício Eucarístico e
o papel da Santíssima Virgem Maria, que são os pilares sólidos nos que apoiar-se. Para
discernir corretamente, haverá que girar em torno a esses pontos como os mais importantes,
pois também o demônio pode usar das profecias e do gosto intelectual pelas mesmas para
distrair-nos desta base sólida.
Vale a pena este esforço porque, como disse em 2000 o então cardeal Ratzinger, “A
visão da terceira parte do segredo tão angustiante em seu começo, se conclui pois com uma imagem de
esperança: nenhum sofrimento é vão e, precisamente uma Igreja sofrida, uma Igreja de mártires, se
converte em sinal orientador para a busca de Deus por parte do homem”315. Ao final da homilia,
pronunciada em Fátima em 13 de maio de 2010, Bento XVI quis antecipar a próxima
celebração do centenário das aparições da Virgem Maria aos Pastorzinhos, augurando que os
sete anos que faltam para essa comemoração “possam apressar o preanunciado triunfo do Coração
Imaculado de Maria para a glória da Santíssima Trindade”. Ainda estamos no tempo da
misericórdia e, seguindo o conselho de Maria, há que juntar o rebanho antes que escureça316.
Para concluir, recolhemos parte da oração a Maria de Bento XVI na tarde de quartafeira 12 de maio de 2010, durante sua visita à Capela das Aparições, para entregar-lhe a Rosa
de Ouro que trouxera de Roma, como homenagem de gratidão pelas maravilhas que o

Ibid., de 18-IV-2012.
Ibid.
314 São João assinala este critério de discernimento em sua primeira epistola: “Nisto se reconhece o Espírito de
Deus: todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus; todo espírito que não proclama Jesus esse não é de
Deus, mas é o espírito do Anticristo de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo” (1 Jo 4, 2s).
315 Cf. A mensagem de Fátima, em www.vatican.va.
316 Cf. http://www.inmaculadamadre-salta.org.MENSAJES.
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Onipotente realizou por sua mediação nos corações de tantos peregrinos que vieram a esta
casa317.

“Senhora Nossa e Mãe de todos os homens e mulheres, aqui estou, como um filho que vem
visitar sua Mãe e o faz em companhia de uma multidão de irmãos e irmãs (...).
Agradeço, Mãe querida, as orações e os sacrifícios que os Pastorzinhos de Fátima
elevavam pelo Papa, levados pelos sentimentos que tu lhes inspiraste nas aparições.
Agradeço a todos aqueles que, cada dia, rezam pelo sucessor de Pedro e por suas intenções
para que o Papa seja forte na fé, audaz na esperança e zeloso no amor.
Mãe querida por todos nós, entrego aqui em teu Santuário de Fátima, a Rosa de Ouro
que trouxe de Roma, como homenagem de gratidão do Papa pelas maravilhas que o
Onipotente tem realizado por tua mediação nos corações de tantos peregrinos que vêm a
esta tua casa materna.
Estou seguro de que os Pastorzinhos de Fátima, os beatos Francisco e Jacinta e a serva
de Deus Lúcia de Jesus, nos acompanham nesta hora de súplica e de júbilo”.
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Cf. www.zenit.org, de 12-V-2010.

ANEXO I
DISPOSIÇÕES DA AUTORIDADE ECLESIÁSTICA
SOBRE A APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO
DE APARIÇÕES MARIANAS

O Concílio V de Latrão de 1516, em sua undécima sessão, a propósito de revelações e
profecias, proíbe aos pregadores “anunciar em seus discursos públicos coisas do porvir, interpretando a seu
capricho as Santas Escrituras, apresentar-se como instruídos pelo Espírito Santo ou por uma revelação divina, ou
fazer alarde de outras vãs adivinhações ou coisas desta natureza”. Por sua vez, concilia as proibições
necessárias com a possibilidade de ordem sobrenatural quando acrescenta: “Se, não obstante, o
Senhor fizesse revelações sobre alguns dos acontecimentos que devem ocorrer na Igreja, como se trata então de coisas
de grande importância, e atendido a que não deve prestar-se fé a todo espírito, senão, como disse o apóstolo, provar
se os espíritos provêm de Deus, queremos que, na lei ordinária, se entenda que estas pretendidas inspirações antes
de ser publicadas ou pregadas ao povo fiquem desde agora reservadas ao exame da Sé apostólica”. Isso significa
que antes da aprovação ou publicação de revelações que por seu caráter profético se referem a
acontecimentos futuros da Igreja, devem submeter-se ao exame da Santa Sé.
Sobre este mesmo tema o Papa Paulo VI modificou a proibição do Concílio de Latrão
quanto à publicação dos sucessos, contudo mantendo a vigência do exame dos mesmos pela Sé
apostólica e pela autoridade eclesiástica local. Mediante um decreto de 14 de outubro de 1966
sobre as aparições para toda a Igreja, derrogava o cânon 1399 do Código de Direito Canônico
então vigente, que proibia por direito a publicação de certos livros tais como aqueles que tratam
de revelações, visões, profecias e milagres. Este decreto determina que, no que se refere a estas
publicações, se levanta a proibição enquanto sujeitos à lei eclesiástica318. Também estabelece que
ninguém pode incorrer em censura eclesiástica por frequentar lugar de aparições, ainda aquelas
não reconhecidas pelos ordinários da diocese ou pelo Santo Padre. Fica à competência da
autoridade local regulamentar a autorização tão somente para a celebração da Santa Missa ou
qualquer outro serviço religioso.
Esta modificação de Paulo VI é um acontecimento histórico em relação ao fenômeno das
aparições. Graças a ela tem sido publicada grande quantidade de documentos e informações
sobre lugares e pessoas objeto das aparições da Virgem Maria até 1966, e naturalmente também
as posteriores a essa data319.

Cf. Decreto aprovado por Paulo VI em 14-X-1966, e em A.A.S. 58/16 a 29-XII-1966.
Uma obra única e extraordinária sobre este tema é o Dicionário das aparições da Virgem Maria, de Mons. René
Laurentin, considerado como um dos principais expertos mundiais. Nessa obra, atualizada e enriquecida com mais
de cem vozes em relação à edição original francesa publicada em 2007, são recolhidas e analisadas 2.567 aparições
reconhecidas ou presumidas.
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ANEXO II
ÚLTIMAS APARIÇÕES APROVADAS

Em 1.1 nomeamos as aparições reconhecidas no século XX pela autoridade eclesiástica.
Resumiremos agora as aprovadas em nosso século, e duas especialmente significativas do século
passado: Akita e Kibeho.
Amsterdam, Holanda (1945-1959)
Já falamos delas no capítulo III. Em 31 de maio de 2002, o novo bispo de HaarlemAmsterdam, Mons. Jozef Marianus Punt, confirmou a autenticidade das aparições de Nossa
Senhora de todos os Povos: “Observando assim todos esses conselhos, testemunhos e acontecimentos, e sob
profunda oração e reflexão teológica, tenho chegado à conclusão de que as aparições de Amsterdam são de origem
sobrenatural”.
Laus, França (1664-1718)
Em 4 de maio de 2008 Mons. Jean Michel di Falco Leandri, bispo da diocese francesa de
Gap e de Embrun (onde se encontrava na pequena aldeia de Laus na que a Virgem apareceu pela
primeira vez em maio de 1664 a Benta Rencurel, uma pastorinha de 17 anos), declarou: “Reconheço
a origem sobrenatural das aparições e dos fatos vividos e narrados por Benoit (Benta) Rencurel, ocorridos entre
1664 e 1718”. Com estas palavras o bispo de Gap reconhece oficialmente o caráter sobrenatural
das aparições. A cerimônia contou com a presença de 7 cardeais, 17 bispos e 3 abades. O atual
santuário de Laus se desenvolveu em torno da basílica, edificada no lugar em que a Virgem
apareceu a Benta Rencurel nesta data.
Wisconsin, Estados Unidos (1859)
A mais recente aprovação se fez nos Estados Unidos em 8 de dezembro de 2010. Durante a
festa da Imaculada Conceição, padroeira do país, se deu a aprovação diocesana oficial às
aparições de Nossa Senhora em Wisconsin. Durante a leitura do decreto, em uma missa especial
no santuário de Champion, Mons. David Ricken, bispo de Green Bay, afirmou: “declaro com certeza
moral e de acordo com as normas da Igreja que os acontecimentos, aparições e locuções dados a Adele Brise em
outubro de 1859 apresentam a substância de caráter sobrenatural, e eu pelo presente aprovo estas aparições como
dignas de fé – ainda que não obrigatórias – para os fieis cristãos”320. Esta aparição converte o santuário de
Nossa Senhora do Socorro em Champion no primeiro e único lugar nos Estados Unidos de uma
aparição da Virgem aprovada oficialmente.
Akita, Japão (1973-1975)321
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Cf. www.zenit.org, de 9-XII-2010.
Cf. http://es.catholic.net/mariologiatodoacercademaria/573/1435/articulo.php?id=1341.

Entre as últimas aparições do século passado, destaca a de Nossa Senhora de Akita. Esta
aparição é a continuação da Senhora de todos os Povos. De fato, a estátua da capela onde
tiveram lugar os fenômenos é uma réplica da imagem de Amsterdam.
A vidente é uma monja por nome Agnes Katsuko Sasagawa. Foi curada de surdez, o qual se
verificou não ter explicação médica. Este milagre foi um sinal da autenticidade das visitas da
Virgem. Também recebeu os estigmas da Paixão e mensagens de Nossa Senhora.
Em 12 de junho de 1973 a irmã Agnes rezava em seu convento na vila japonesa de Akita,
quando observou raios brilhantes que emanavam do tabernáculo. O mesmo milagre se repetiu
nos próximos dois dias. Em 28 de junho, uma chaga em forma de cruz apareceu na palma da
mão esquerda da religiosa. Sangrava profundamente e lhe causava grande dor. Em 6 de julho,
enquanto rezava, escutou uma voz procedente da estátua de Senhora de todos os Povos
pertencente à capela. Era a primeira mensagem. No mesmo dia algumas irmãs descobriram gotas
de sangue que brotavam da mão direita da imagem. Este fluxo de sangue se repetiu quatro vezes.
A chaga na mão da imagem permaneceu até 29 de setembro. Mas nesse mesmo dia a estátua
começou a “suar”, especialmente pela frente e no pescoço. Em 3 de agosto de 1973, a irmã
Agnes recebeu uma segunda mensagem e em 13 de outubro do mesmo ano, a terceira e última.
Nesta última mensagem a Virgem profetizou algo que explicita ainda mais o anunciado em
Fátima e Garabandal: “Como te disse, se os homens não se arrependem e melhoram, o Pai infligirá um terrível
castigo a toda a humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio, tal como nunca se viu antes. Fogo cairá do céu
e eliminará grande parte da humanidade, tanto os bons quanto os maus, sem exceção de sacerdotes ou fieis. Os
sobreviventes se encontrarão tão desolados que invejarão os mortos. As únicas armas que restarão serão o rosário e
o sinal deixado por meu Filho. A cada dia recita as orações do rosário. Com ele, reza pelo Papa, os bispos e os
sacerdotes. A obra do demônio se infiltrará mesmo dentro da Igreja de tal maneira que se verão cardeais contra
cardeais, bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e encontrarão oposição de seus
companheiros..., igrejas e altares (serão) saqueados; a Igreja estará cheia daqueles que aceitam negociações e o
demônio pressionará a muitos sacerdotes e almas consagradas a deixar o serviço do Senhor. O demônio será
especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. Pensar na perda de tantas almas é a causa de
minha tristeza. Se os pecados aumentam em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles”.
Em 4 de janeiro de 1975, a estátua da Virgem de Akita começou a chorar e continuou
chorando em diferentes ocasiões por 6 anos e oito meses, segundo o testemunho de mais de 500
cristãos, incluindo o prefeito budista do povo. A última vez foi em 15 de setembro de 1981, festa
de Nossa Senhora das Dores. Foi um total de 101 lacrimações.
Em 22 de abril de 1984, depois de oito anos de investigação e havendo consultado a Santa
Sé, as mensagens de Nossa Senhora de Akita foram aprovadas pelo bispo da diocese de Niigata,
Mons. John Shojiro Ito. Declarou que os eventos de Akita são de origem sobrenatural e
autorizou em toda a diocese a veneração da Santa Mãe de Akita. Em junho de 1988, o cardeal
Ratzinger decretou o juízo definitivo sobre os eventos e mensagens da Senhora, julgando-os
confiáveis e dignos de fé. O cardeal observou que Akita é uma continuação das mensagens de
Fátima.

Kibeho, Ruanda (1981-1989)322
As aparições de Maria, Mãe do Verbo, começaram dia 28 de novembro de 1981. Foram
aprovadas formalmente em 2001. Segundo contam as videntes, a Virgem se apresentou usando a
língua local como “Nyina Wa Jambo”, ou seja, “Mãe do Verbo” ou “Mãe de Deus”. Tinha pele
escura.
A primeira em ter as aparições foi Alphonsine Mumureke, de 16 anos. Iniciaram-se na
escola; os professores e estudantes não acreditavam e muitos se burlavam dela. Porém, mais tarde
duas outras meninas começaram também a ver a Virgem. Alphonsine foi filmada em algumas
aparições. Um doutor da comissão de investigação da Igreja examinou à jovem durante a
aparição. A segunda foi Nathalie Mukamazimpaka, 17 anos, que começou a ver a Virgem em
janeiro de 1982. Viu-a por quase 2 anos. A terceira foi Marie Claire Mukamgango, de 21 anos.
Viu a Virgem de março a setembro de 1982. Antes não cria nas aparições. Nossa Senhora lhe deu
a missão de difundir o Rosário das Sete Dores de Maria.
Outros quatro jovens videntes não foram incluídos na aprovação eclesiástica. Entre as
meninas que disseram ver a Virgem havia uma jovem muçulmana que se converteu e batizou.
Também um jovem pagão chamado Sagstashe, quem depois das aparições se converteu tomando
o nome de Emmanuel. A ele, Jesus lhe apareceu no campo, em julho de 1982, lhe ensinou o Pai
Nosso e o catecismo. As aparições terminaram para seis dos videntes em 1983 e só Alphonsine as
continuou tendo uma vez ao ano em 28 de novembro. A última foi em 1989.
Em 15 de agosto de 1988, o bispo da diocese de Butare, dentro da qual está Kibeho, Mons.
Jean Baptiste Gahamanyi aprovou a devoção pública, mediante a dedicação do Santuário de
Kibeho a Nossa Senhora das Dores. Em 29 de junho de 2001, durante a missa na catedral,
concelebrada com todos os bispos de Ruanda e o núncio apostólico, Salvatore Pennacchio, o
bispo de Gikongoro, Mons. Augustín Misago, em cuja jurisdição se encontra Kibeho, declarou
como credíveis as afirmações de três das videntes: Alphonsine Mumureke, Nathalie
Mukamazimpaka e Marie Claire Mukamgango. A aprovação não inclui os demais videntes nem as
aparições posteriores a 1983. Tampouco se aprovaram as aparições de Jesus. O pronunciamento
do bispo diz: “Sim, a Virgem Maria se apareceu em Kibeho no dia 28 de novembro de 1981 e no curso dos seis
meses seguintes. Há mais razões para crê-lo que para negá-lo”. O Vaticano publicou a declaração do
arcebispo Misago em 29 de junho de 2001, o qual é um signo de apoio da Santa Sé a essas
aparições.
Nas mensagens aprovadas pela Igreja se recolhem as palavras da Virgem convidando à
conversão, à oração e ao jejum. Só em uma ocasião (em 15 de agosto de 1982) lhes mostrou
imagens terríveis. Durante oito horas viram cenas aterradoras de pessoas matando-se umas às
outras, um rio de sangue, cadáveres abandonados sem que ninguém lhes desse sepultura. Viram
os corpos sem suas cabeças. Os videntes choravam copiosamente e as testemunhas ao redor
ficaram com uma impressão inesquecível de temor e tristeza. Se Ruanda não regressava a Deus,
haveria “rios de sangue”, disse a visão. As advertências da Mãe de Deus se cumpriram. Entre
1994 e 1995 se desatou um massacre em Ruanda pela guerra civil entre os hutus e os tutsis. Foi
um verdadeiro holocausto que fez manchetes em todos os periódicos do mundo. Em poucos
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meses morreram cerca de 800.000 pessoas assassinadas. Entre as vítimas, 3 bispos e mais de 400
sacerdotes e religiosos. Conta-se que a família de Alphonsine foi assassinada e ela pode refugiarse no Zaire. Desconfia-se que Marie Claire, Emmanuel e outros videntes foram assassinados.
Milhares de cadáveres jaziam sem sepultura por todas as partes, muitos deles decapitados;
centenas de cadáveres foram lançados no rio Kagera ensanguentando suas águas. A Virgem o
advertiu! Dois anos antes do holocausto as mensagens proféticas de Nossa Senhora foram
publicadas. Um filme com as mensagens também circulava entre os ambientes marianos. Tudo
isso é fácil de verificar.
Há ainda uma mensagem para todo o mundo. Alphonsine disse que a Virgem veio preparar a
humanidade para a vinda de seu Filho: “O mundo está chegando ao seu fim. O regresso de Jesus está mui
próximo... A Rainha dos Anjos vem aconselhar-nos que nos preparemos para a vinda de seu Filho. Temos que
sofrer com Jesus, rezar e ser apóstolos para prepararmos sua vinda”. Servirá o ocorrido em Ruanda para
responder às mensagens da Virgem? Há que despertar e comprometer-se com nossa Mãe em
levar a sério suas advertências.

ANEXO III
DECRETO DE APROVAÇÃO
DAS APARIÇÕES EM AMSTERDAM

Aprovação eclesiástica
31 de maio de 2002
Bispo local de Haarlem
Província da Holanda do Norte. Países Baixos

Como já é de conhecimento, meu predecessor, Monsenhor Henricus (Enrique) Bomers e eu,
demos a aprovação a esta devoção popular em 1996. Tenho constatado que esta devoção chegou
a ocupar um lugar na vida espiritual de milhões de pessoas em todo o mundo e que ao mesmo
tempo conta com o apoio de muitos bispos. De igual maneira me é informado de inúmeras
conversões e reconciliações, assim como também curas e proteção especial.
Em pleno reconhecimento da responsabilidade da Santa Sé, é o dever do bispo local ser o
primeiro em pronunciar-se quanto à autenticidade de revelações privadas que se deem ou se
tenham dado dentro de sua diocese.
Com este fim tenho consultado alguns teólogos e psicólogos em relação aos resultados de
investigações e às perguntas e objeções que suscitavam. Seus conselhos apontam que não existem
impedimentos fundamentais de caráter teológico ou psicológico para declarar a origem
sobrenatural das aparições. Ademais, tenho pedido o conselho de vários colegas bispos, em cujas
dioceses existe uma forte devoção a Maria como Senhora e Mãe de todos os Povos, quanto aos
frutos e o desenvolvimento da mesma.
Observando assim todos esses conselhos, testemunhos e acontecimentos, e sob profunda
oração e reflexão teológica, tenho chegado à conclusão de que as aparições de Amsterdam são de
origem sobrenatural. O reconhecimento se refere às aparições de Maria como “Senhora de todos
os Povos” nos anos 1945-1959. Tiveram lugar na presença de terceiros e foram imediatamente
anotadas.
À diferença da Sagrada Escritura, as revelações privadas não comprometem a consciência do
crente. Estas devem ser consideradas como uma ajuda para interpretar os sinais dos tempos e
viver com maior atualidade o evangelho (segundo Lc. 12:56; Catecismo da Igreja Católica, nº. 67).
E é que os sinais de nosso tempo são dramáticos. Francamente estou convencido de que a
devoção à Senhora de todos os Povos pode ajudar-nos a encontrar o bom caminho em meio à

dramática situação de nosso tempo; o bom caminho rumo a uma nova e especial vinda do
Espírito Santo, que é o único que pode sanar as grandes feridas do nosso tempo.
Para observar o desenvolvimento desta devoção e para chegar a entender claramente seu
significado, nomeei uma comissão assistente, cuja função será a de documentar e estudar todas as
iniciativas, experiências e testemunhos, e igualmente promover o correto desenvolvimento
eclesiástico e teológico em torno a esta devoção.
Espero deste modo haver-lhes proporcionado suficiente informação e claridade.

José Maria Punt
Bispo de Haarlem

ANEXO IV
MENSAGENS DE NOSSA SENHORA DO CARMO
DE GARABANDAL

Primeira Mensagem
(18 de outubro de 1961)
Há que fazer muitos sacrifícios, muita penitência. Visitar ao Santíssimo com frequência. Mas antes temos
que ser muito bons. Se não o fizermos, virá um castigo. A taça já se está enchendo e se não mudamos virá um
grande castigo.

Segunda Mensagem
(18 de junho de 1965)
Como não se têm cumprido e não se têm feito conhecer minha Mensagem de 18 de outubro, os direi que esta é
a última. Antes a taça estava enchendo, agora está transbordando. Muitos sacerdotes, bispos e cardeais vão pelo
caminho da perdição, e com eles muitas almas mais. À eucaristia cada vez se lhe dá menos importância. Deveis
evitar a ira de Deus sobre vós com vossos esforços. Se lhe pedis perdão com vossas almas sinceras Ele os perdoará.
Eu, vossa Mãe, por intervenção do Anjo São Miguel, os quero dizer que os emendeis. Já estais nos últimos avisos.
Os quero muito e não quero vossa condenação. Pedi-nos sinceramente e Nós lhe daremos. Deveis sacrificar-vos
mais. Pensai na Paixão de Jesus.

ANEXO V
MINHAS RECORDAÇÕES DE CONCHITA
NO COLÉGIO DE BURGOS (1966-1968)

Madre María Nieves García
Concepcionista Misionera de la Enseñanza
Outubro de 2012.

1.

O ingresso no colégio de Burgos

Em 1966 desempenhava o cargo de superiora de nosso colégio de Burgos, cidade que foi o
berço de nossa Congregação de Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, onde nossa santa
fundadora, Carmen Sallés, a iniciou em 1892. Em 1966 era um dos maiores colégios da cidade e
tínhamos um internato para meninas, o que era muito comum em todos os colégios religiosos.
Mas durante o curso 1966-67, tínhamos ocupadas todas as vagas das internas, pelo que
instruímos à encarregada para não aceitar nenhuma nova solicitação, porque não podíamos
atendê-la.
Nestas circunstâncias, soube depois que veio ao colégio a mãe de Conchita, Aniceta, pedir
uma vaga de interna para sua filha. Vinha acompanhada de Ascensión de Luis Sagredo, mais
conhecida como Chon de Luis, e do professor de Economia da Universidade de Zaragoza e
autor do primeiro livro sobre Garabandal, Francisco Sánchez Ventura, duas pessoas que tinham
sido testemunhas dos acontecimentos de Garabandal desde o princípio das aparições. Eu
naquelas datas não sabia nada de Garabandal, sequer havia seguido as notícias que durante
aqueles anos tinham aparecido nos periódicos. A encarregada lhes falou que não tínhamos vaga.
Pediram os contatos de nosso capelão, dom Manuel Guerra, e se foram perguntar por outro
colégio da cidade que também tinham muito boas referências.
Quando foram ao outro colégio se depararam com a ausência da superiora e se dirigiram
então à casa de dom Manuel Guerra. Este sacerdote se interessou pelo caso pessoalmente e se
ofereceu a acompanhar a mãe de Conchita para falar comigo. E sucedeu providencialmente que
entre a primeira visita e esta segunda havia renunciado à sua vaga de interna uma das admitidas.
Nessas circunstâncias já não havia nenhum motivo para que não a admitisse. E foi então
quando me comunicaram que Conchita era uma das quatro meninas videntes de Garabandal.
Inteiraram-me do que eu devia saber para ajudá-la em sua formação humana e espiritual. E
decidimos que o melhor era que Conchita permanecesse no colégio em anonimato, de maneira
que tanto suas companheiras quanto as professoras e monjas do colégio não soubessem de sua

identidade. Só o sabia a Superiora de nossa Congregação e eu. Combinou-se que dom Manuel
Guerra seria seu confessor e eu sua formadora. Além disso, me entregaram uma relação das
poucas pessoas que poderiam visitá-la, para proteger a menina de curiosos e importunos. E como
ela foi batizada com o nome de Maria Conceição, acordamos que no colégio a chamaríamos
Maria, nome que tem utilizado ao longo de sua vida e utiliza em diversas ocasiões para não ser
reconhecida como Conchita a vidente de Garabandal.
Conchita esteve em nosso colégio todo o curso 1966-67 e o primeiro trimestre do curso
seguinte. E só uns dias antes de ir-se, por disposição de nossa Superiora, contamos às monjas e a
suas companheiras de colégio quem ela era. Até então ninguém soube nada, o que diz muito da
inteireza de seu caráter, pois soube calar e passar inadvertida, quando qualquer comentário a
haveria convertido no centro da atenção de todas, o que teria aumentado sua vaidade de
adolescente. E neste ponto além de fortaleza, demonstrou ter uma maturidade nada comum para
sua idade.
Conchita possuía um nível escolar muito baixo, recordo ainda as faltas de ortografia que
tinha quando chegou. Certamente fora à escola do vilarejo de Garabandal, onde apesar da boa
vontade da professora os meios eram escassos. Além disso, na Espanha rural daqueles anos as
obrigações escolares cediam quando fazia falta dar uma mão no campo; de maneira que para uma
menina dessa vila das montanhas santanderinas nem as matemáticas nem a língua eram o
prioritário. Para atualizá-la lhe demos classe de cultura geral e de mecanografia, que eram uns
estudos mui generalizados entre as adolescentes dos anos sessenta. Conchita era muito atenta.
Mas tinha um desnível cultural enorme. Fazia perguntas a mim sobre coisas mui elementares, que
desconhecia ao ter vivido no ambiente isolado de uma aldeia de Santander. Contudo, ao mesmo
tempo em que digo que Conchita era atenta, não tinha nada de Maria-sabe-tudo. Era muito
simples e me perguntava com toda confiança. Recordo que em certa ocasião me perguntou que
era isso de comunismo, que só tinha ouvido da Virgem e ela não sabia a que se referia. E isto me
traz à memória algo que lhes passou também aos pastorzinhos de Fátima, que quando
comentaram entre eles o que a Virgem havia dito de que a Rússia estenderia seus erros pelo
mundo, Francisco comentou que deveria estar se referindo à burra do tio Joaquim que se
chamava “russa”, ao que respondeu a maior dos três, Lúcia, afirmando que Rússia devia ser o
nome de uma mulher muito má.
2.

A vida de estudante

Como já tenho dito, Conchita permaneceu em nosso colégio um curso completo e o
primeiro trimestre do segundo. Mais poderia dizer, que o curso 1966-67 não foi uma
permanência completa, mas completíssima, porque durante as férias de verão não as desfrutou
inteiras em sua casa em Garabandal, já que pediu para ficar conosco um mês de suas férias de
verão.
Conchita encontrou em nosso colégio acolhida e compreensão de minha parte. E isso lhe fez
sentir-se muito bem, pois desde o princípio das aparições sofreu a incompreensão dos mais
próximos. Quase sempre se põe o enfoque na admiração que sentiam pelas meninas os que
subiam a Garabandal, e isso era certo. Mas tão certo como as meninas tiveram muitos partidários,
não lhes faltou a cruz da incompreensão e as maledicências desde o princípio; Conchita mesma o
diz no Diário que escreveu entre os anos 1962 e 1963 e que é conhecido porque foi publicado. A

primeira aparição do anjo teve lugar no domingo 18 de junho de 1961, e nesse diário se pode ler
o seguinte:
“Chegou o dia 19. Quando nos levantamos, a gente já começava a falar (...) Tudo era pensar cada um
uma coisa. Foi um dia que nada mais falavam (além) disso (...) Muita gente se ria de nós, mas a nós
pouco importava porque sabíamos que era verdade. Estas conversas se falavam às dez da manhã,
quando nos íamos à escola”.
E aquilo não era nada mais que um leve princípio do que lhe esperava: as sessões da
comissão, as viagens ao bispado de Santander, os interrogatórios...
Todas as tardes em horas disponíveis para mim vinha me buscar e falávamos em uma das
duas recepções. Nunca a obriguei, ela vinha voluntariamente. Um padre claretiano, Pe. Joaquim
Maria Alonso, que estava em Fátima estudando o caso Lúcia por ordem da Congregação da Fé,
inteirado, veio ver-me mais de uma vez. Falou com a Superiora e me disse que tudo que falasse
com Conchita que o escrevesse, e ainda que passassem cem anos não o destruísse.
Além do diário que eu escrevi anotando as conversas que mantínhamos, entre meus papeis
guardo as agendas-diário que Conchita escreveu. Aconselhei a ela que se o necessitasse
especialmente como desabafo interior que escrevesse seu diário no colégio. Assim o fez.
Conservo suas duas agendas, que ao se ir as deu para mim sem que as solicitasse. Nelas se
encontram expressões constantes como estas:
“Cada dia dou menos valor às coisas da terra, e peço a Maria por todos”.
“Quero a Deus sobre tudo”.
“Ajuda-me, Deus meu, a fazer sempre tua vontade”.
“Te quero muitíssimo, Senhor!”.
“Que feliz me fazia a Virgem ao vê-la!”.
“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, graças por ajudar-me tanto!”.
“Até ontem nunca havia pensado que a Virgem é filha de Adão e Eva. Isto me tem feito pensar que é
filha de meu mesmo pai e me faz querê-la mais forte. Agora a tenho por mãe, amiga e irmã...”.
Eu tratava de formar Conchita com prudência, atendendo o que me dizia sem perguntas
indiscretas. Tratamos de oração, amor a Cristo, vontade de Deus, sobre a Eucaristia, respeito aos
demais, Fé, Confiança... Tudo consta em meu diário. Tive e tenho de Conchita uma opinião bem
fundamentada, a quem não deixei de ter contato por carta, telefone, indo várias vezes a Fátima
para estar com ela, onde tem uma casa que vai com frequência quando suas obrigações familiares
o permitem.
Por tudo isso, depois de tratá-la durante tanto tempo e intimamente, posso qualificá-la como
uma mulher de grande personalidade, sem protagonismos, delicada, caritativa, humilde, com
sentido de humor, buscando sempre o cumprir a vontade de Deus, obediente à Igreja. Não
fanatiza como confirma uma de suas amigas videntes, Maria Cruz. Características de sua

personalidade que transmiti ao Santo Padre323, em recente carta que lhe enviei. Desde sua etapa
como estudante não deixei de comunicar-me com ela. Nos une uma grande amizade. Escrevi no
diário que conservo o quanto falei com ela no colégio. Tenho também os diários que ela escreveu
estando comigo. Tudo quanto me tem chegado dela pessoalmente ou por escrito o conservo.
Quanto a sua docilidade à Igreja, recordo agora algo que me contou recentemente uma
amiga em comum de Conchita e minha. Me dizia esta amiga que há dois anos esteve com
Conchita em Fátima rezando o rosário a noite na esplanada, em um lugar que ela costuma estar, a
uns trinta metros da Capelinha, de maneira que não havia ninguém ao seu redor. Como é sabido,
entre dezena e dezena em Fátima se costuma a entoar uma canção religiosa e enquanto os fieis
estavam cantando, esta pessoa lhe indicou a Conchita:
– Conchita, tu não dizes na Ave-Maria “Mãe de Deus e nossa Mãe” como costumam os devotos de
Garabandal.
– Não – respondeu ela – porque isso só se pode dizer em privado...
Essa pessoa me comentava com certa dose de humor que ao ver que estavam separados do
resto dos fieis e que, portanto ninguém podia escutar como rezavam as Ave-Marias, pensou para
si que por “privado” Conchita devia entender estar só em casa e com as persianas fechadas... A
esses extremos chega a delicadeza desta mulher, para não dar sequer entre seus amigos mais
próximos que se adianta ao juízo da Igreja sobre Garabandal.
Mas regressemos ao colégio de Burgos. No trato com suas colegas era uma a mais e se se
destacava era porque era muito brincalhona. Recordo que, estando em seu povoado de férias, me
escreveu uma primeira carta e quando abri o envelope me saiu de dentro uma mariposa com um
elástico, preparada para sair voando; coisas normais de meninas com desejo de se divertir.
Quando dissemos às suas companheiras quem era Conchita, lhe apresentei quatro meninas sérias
e formais, para que a acompanhassem um tempo fora do colégio. Duas delas ingressaram tempos
depois em nossa Congregação e uma, mui destacada em nossas missões na África, me disse que
devia sua vocação religiosa a Conchita.
Quando chegou ao colégio estava passando um momento malíssimo. A gente da comissão
diocesana, apesar de sua boa vontade, não tinham a mais mínima psicologia para tratar uma
adolescente, e daí derivam boa parte das más interpretações, que tanto fizeram sofrer Conchita,
ao que se acrescenta a recordação das negações e dúvidas tão naturais em todos esses processos.
Chegados a esse ponto, não tenho inconveniente em transcrever literalmente o que escrevi em
meu diário um dia desses, depois de falar com Conchita:
“Nós não começamos com nenhuma mentira e posso assegurar que não nos pusemos de acordo (...) Não
é verdade que ensaiávamos. Como podem pensar nisso? (...) Se voltasse a ver a Virgem, me daria muita
pena por minhas negações (...) Desde o dia 15 de agosto tive dúvidas. Via tudo como se tivesse sido um
sonho que passou. Quando o nego, entretanto, sinto em meu interior, algo no fundo que não me deixa
tranquila”.

323

Trata-se de Bento XVI. (NdT)

Nas tantas conversas que mantivemos, foram muitas as vezes as que Conchita se queixava da
curiosidade que a gente tinha pelo aviso, o milagre e o castigo, sem que se preocupassem com as
mensagens. Dizia que a gente se fixava por demais no (assunto) do milagre e os milagres em
muitos casos não convém à gente, como lhes sucedeu aos fariseus nos tempos de Jesus. Insisto,
eu falava com ela de todos aqueles temas que guardavam relação com sua formação humana e
religiosa, do que fica constado em meu diário. Porém, naturalmente falamos de tudo,
naturalmente do aviso, do milagre e do castigo, e desde logo não foi ao que maior tempo nos
dedicamos. E não tenho nenhum inconveniente em transcrever o que anotei em meu diário do
que me disse a respeito:
“Conheço em que vai consistir o aviso, mas desconheço „quando‟. Virá diretamente de Deus, ou seja,
não serão bombas atômicas, pois isso seria feito pelos homens. O aviso, não o castigo, servirá de
purificação. Não se diz que morrerá gente, ainda que pudesse ser pela impressão. É algo que se
produzirá no céu. A Virgem me disse o nome, que não sei o que significa, é uma palavra que começa
com „a‟. Tenho que olhar o dicionário.”
Assim com essa simplicidade me abria o coração e naquelas conversações encontrava paz.
Também fazíamos juntas momentos de oração em nossa capela, e quando não havia ninguém
nos ajoelhávamos no presbitério para estar o mais próximo possível do Sacrário. Ela encontrou
tanta paz durante aqueles meses, que quando sua mãe decidiu tirá-la do colégio, na despedida, se
lançou em meus braços chorando. Se foi ao hospital de Valdecilla de Santander, para realizar
estudos de enfermaria, que tanto lhe serviram nos primeiros momentos, quando se foi aos
Estados Unidos. Mas isso é outra história, que só conheço por referências.
3.

Conchita e a Sagrada Eucaristia

Na mensagem de 18 de outubro de 1961 a Virgem pede às meninas, e por extensão a todos
nós, que visitemos com frequência o Santíssimo Sacramento. Do começo ao fim, as
manifestações eucarísticas de Garabandal são inúmeras e já foram descritas nas páginas deste
livro. Por fim, na mensagem de 18 de junho de 1965, Conchita escutou a reprovação do Céu, que
ficou como um dos traços distintivos de Garabandal: “À Eucaristia cada vez se lhe dá menos
importância”.
A devoção à Eucaristia foi uma constante em Conchita desde menina e assim tem seguido
até o dia de hoje. Ela foi a que promoveu em sua paróquia nos Estados Unidos a adoração ao
Santíssimo Sacramento e posteriormente há mantido contato e apoiado aos sacerdotes que, como
o padre Justo Lofeudo, promovem por todo o mundo a adoração perpétua, dia e noite,
ininterruptamente. Me comentava uma pessoa que havia estado com ela em Fátima, que lhe
chamou a atenção o fato de Conchita, que normalmente se senta em lugar à parte quando se reza
o terço na esplanada, nas quintas-feiras dia da procissão com a Custódia no lugar da imagem de
Fátima, buscar um lugar mais próximo fisicamente da Sagrada Forma, à que não deixa de olhar
com devoção. E isto não é outra coisa que a continuação do mesmo comportamento que
vivíamos em nossa capela do colégio, nos ajoelhando no presbitério para estar mais próximas do
sacrário.
Precisamente daqueles momentos em que rezávamos juntas na capela, não sai de minha
memória o que tivemos na véspera de seu aniversário às onze da noite do dia 6 de fevereiro de

1967, quando já todas as internas estavam dormidas. Nessa ocasião Conchita pôs por escrito sua
oração à Virgem, cujo texto eu guardo e que dou a conhecer agora pela primeira vez, sem tirar
uma só palavra:
“Mãe, hoje último dia de meus 17 anos, ao terminar o dia, quero que termine tudo quanto há em mim
que não seja de teu agrado. Sozinha não posso, por isso esta noite e para sempre venho contar contigo.
Primeiro quero dar-te milhares de graças por estes 17 anos, e os quero oferecer com todas as imperfeições
e boas obras que eles possuam. Também te peço perdão pelo mal realizado. Com estes 17 anos quero
deixar-te minhas imperfeições e que são a preguiça, a vaidade, o mau gênio sobretudo com minha
família, meus caprichos, minha falta de caridade com algumas pessoas. Quem sabe também a soberba.
Também o deixo. E sobretudo quero deixar-te esta noite o sacrifício de não voltar a comprar revistas.
Todas essas coisas as deixo com a tua ajuda, porque sozinha não poderia. Ao fazer os 18 anos quero
nascer como se nunca houvesse vivido, e em mim te peço que nasçam estas graças que tanto desejo: a Fé,
a Esperança, a Caridade, o amar-vos sempre e em todo momento, tanto no sofrimento como na
felicidade. Que seja dócil com os demais, sobretudo com minha família. Que seja compreensiva, generosa
com Deus, com todos. Que sempre e sobretudo diga a verdade, que participe na Santa Missa com fervor
e amor, que reze todos os dias o Rosário, que esteja unida sempre e para sempre a Deus. Quero amar-te
em meio ao sofrimento, às aridezes, às incompreensões, às contrariedades e com tudo o que queiras
mandar, de tudo quero dar-vos as graças.
Maria, te amo e te amarei mais. Obrigado, muito obrigado por tudo! Conchita”.
A devoção de Conchita à Eucaristia era uma prática firme, afastada de sentimentalismos, e
posso afirmar que teve de superar a obscuridade e a aridez em muitas ocasiões. Talvez o mais
ilustrativo seja reproduzir uns parágrafos de meu diário sobre o que me dizia Conchita a respeito,
para que se entenda bem ao que me refiro:
“Gostaria de sofrer por coisas minhas que não estivessem misturadas à Garabandal, mas está tudo tão
ligado que não posso fazer nada sem que apareçam as aparições. Desejo ir ao meu povoado, e ao mesmo
tempo me dá muita pena deixar tudo isto, onde ao mesmo tempo que tenho sofrido, tenho sido tão feliz,
ainda que sofrimentos teremos sempre (...) Em meu povoado apenas tinha tempo para a oração (...)
Já sabe que outro dia senti muito fervor, mas voltei à aridez. A Eucaristia se representa como algo
representativo, mas não real. Me parece impossível que Cristo esteja ali, e quando vou comungar, olho
dissimuladamente aos demais para ver se em suas caras se reflete a mesma dúvida. Quando nos dão a
benção com a custódia, só posso pensar em que é a mão do padre que nos abençoa, nunca num Cristo
real e verdadeiramente presente”.
Certo é que em meio desta secura, havia momentos de especial claridade e consolação. De
um deles me marcou o que disse em meu diário com essas palavras: “Senti esta frase: „Eu te amo e te
perdoei não alguma coisa, mas todas‟. Senti uma grande felicidade”. E em outra ocasião nas agendas-diário
que Conchita escreveu, manifestou esta vivência: “Ao receber a Comunhão senti um gozo grandíssimo,
porque ao receber a Jesus vivi a presença da Virgem como estando com Cristo nesse momento”.
Como dizia, a devoção à Eucaristia é algo palpável na vida de Conchita até o dia de hoje.
Soube que em um destes últimos verões foi visitá-la em sua casa de Fátima um bom sacerdote da
Galícia, com o que mantém amizade. Nessa conversa Conchita lhe apontou algumas das relíquias

que conserva, (em especial) uma mui importante do padre Pio. Em um dado momento o
sacerdote, ao relacionar que aqueles objetos materiais eram relíquias por haverem estado em
contato com pessoas santas, se lembrou do sucedido em Garabandal e disse:
– Conchita, tu sim que é uma relíquia viva.
– Claro que sim – respondeu de imediato –, sou uma relíquia viva porque recebo todos os
dias a Jesus Cristo na Sagrada Comunhão.
4.

Conchita e sua devoção ao sacerdócio

Junto à queixa do Céu pelo abandono com que tratamos à Sagrada Eucaristia, Garabandal se
caracteriza também por sua mensagem sacerdotal. É certo que neste caso a reprovação celestial
foi terrível: “O Anjo me disse que muitos cardeais, bispos e sacerdotes vão pelo caminho da perdição, e com eles
muitas almas mais. Quando o Anjo me dizia isto – continua Conchita em seu diário – a mim dava muita
vergonha, e o Anjo repetiu pela segunda vez: „Sim, Conchita, muitos cardeais, bispos e sacerdotes vão pelo caminho
da perdição, e com eles muitas almas mais‟”. Dizer semelhante coisa na Espanha dos anos sessenta e,
além disso, atribuir a autoria da frase a um mensageiro celeste explica muitas coisas e o trato que
recebeu de uma parte do estamento eclesial. Desgraçadamente, pouco tempo depois os
acontecimentos não fizeram nada mais que dar razão a esta denúncia do Anjo, destinada a animar
os sacerdotes a dirigir-se decididamente rumo à santidade, para salvar sua alma e ajudar a tantos
católicos que disso dependam espiritualmente.
De modo algum esta mensagem de Garabandal se pode interpretar como um menosprezo à
dignidade sacerdotal. Todo o contrário; foi publicado mil vezes algo que Conchita me contou e
que anotei em meu diário com estas palavras: “A Virgem nos disse que se víssemos ao mesmo tempo um
anjo e um sacerdote, deveríamos saudar primeiro ao sacerdote”. Mas tão certo quanto o reconhecimento de
Conchita da dignidade sacerdotal, é a realidade das vidas concretas de alguns sacerdotes que
deixam a desejar, e foi a partir das aparições quando ela começou a dar-se conta. Em certa
ocasião me disse: “Antes da Virgem me falar, eu cria que todos os sacerdotes eram bons. Jamais pensei que
cometessem pecado mortal. Conheci muitos, alguns me pareciam santos ao princípio, mas logo vi coisas que não me
agradaram. Compreendi mais tarde como as pessoas enganam”. E naturalmente que em nossas conversas,
durante sua estada no colégio, pude comprovar que Conchita não se referia a generalidades, mas
a casos concretos. E mais, em certa ocasião me comentou que a Virgem lhe havia dito que a
mensagem referente aos sacerdotes a comunicou através do anjo, porque a Ela lhe dava muita
pena dizê-lo324.

Lembremos que, aproximadamente 120 anos antes, em La Salette (França), Nossa Senhora – cuja imagem é a da
Santíssima Virgem com as mãos sobre a face em prantos – disse palavras que provocaram reações ainda mais
virulentas que as de Garabandal, pois já ali Ela afirmava: “Os sacerdotes, ministros de meu Filho, pela sua má
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vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias
e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira
sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má
vida crucificam de novo meu Filho! Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao Céu e clamam
por vingança, e eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa que implore
misericórdia e perdão para o povo; não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a
Vítima
imaculada
ao
[Pai]
Eterno
em
favor
do
mundo”
(http://aparicaodelasalette.blogspot.com.br/2012_01_01_archive.html?m=1). Não faltaram vozes pondo em dúvida que tais

Mas já que lembramos casos concretos, quero me referir agora ao trato que Conchita
manteve com o Padre Pio, o santo capuchinho de Pietrelcina, tão ligado a Garabandal.
Costumam falar muitas coisas... Inclusive se chegou a afirmar que Conchita nunca esteve com o
padre Pio... Vale a pena que conte algo a respeito. Durante os anos que esteve em nosso colégio
de El Escorial, eu era a encarregada de nossas antigas alunas. E em certa ocasião uma delas me
disse que havia estado em Garabandal e que inclusive havia visto as meninas baixar dos Pinos de
costas. Ficamos de continuar a conversa e voltou esta mulher com outra antiga aluna e com mais
duas amigas, que não haviam estudado conosco. Contei-lhes muitas coisas, que as ilustrava com
as fotografias que tenho em meu arquivo. Quando falei da viagem de Conchita a Itália para ver o
Padre Pio, que tinha sido organizada por Cecília de Bourbon, lhes apontei uma fotografia que
Conchita tinha feito no Coliseu em Roma na que aparece ela, juntamente com Aniceta, sua mãe,
com o padre Luna, Cecília de Bourbon e outra senhorita. E foi então quando uma das
convidadas, uma das duas que não eram antigas alunas, manifestou que a senhorita em questão
que aparecia na foto era ela, que então trabalhava como secretária da Cecília de Bourbon.
Naturalmente Conchita teve relação como o Padre Pio. Por esse motivo eu mesma lhe
escrevi do colégio e ele me respondeu brevemente em 19 de janeiro de 1968. Guardo a resposta
como uma relíquia preciosa de um dos maiores santos da Igreja de todos os tempos.
São tantas as recordações do que Conchita reza e faz de concreto pelos sacerdotes... Durante
um tempo, enquanto permanecia em sua casa de Fátima, dedicava todos os dias uma hora a ir a
uma residência de sacerdotes anciãos para ajudar nos trabalhos de limpeza. Como em outras
ocasiões acudia ali anonimamente e respondia pelo nome de Maria. Até que um dia alguém a
reconheceu e logo todos os sacerdotes souberam que aquela mulher que varria o chão de sua
residência era Conchita de Garabandal. A partir de então, nada foi igual. E me comentou que
quando descobriram quem era, mudou o tratamento. E me disse que sentia muito que tivessem
se inteirado de quem era, porque se sentia melhor servindo aqueles sacerdotes anciãos desde o
anonimato.
Para resumir, o que posso apontar sobre o conceito de sacerdócio que Conchita tem,
buscando entre meus papeis encontrei um escrito seu dirigido a uma mulher que lhe pediu umas
linhas para seu filho sacerdote. Foi publicada no número 26 da revista Legión, em 26 de
novembro de 1967, e Conchita as tinha escrito quatro meses antes, quando ainda estava em
nosso colégio em Burgos. O texto dizia assim:
“O que quer a Virgem do sacerdote é, primeiramente, sua própria santificação. Cumprir seus votos por
amor a Deus. Levar-lhe muitas almas com o exemplo e a oração, já que nesses tempos é difícil de outra
maneira.
Que o sacerdote seja sacrificado por amor às almas em Cristo. Que se retire de vez em quando em
silêncio para escutar a Deus, que lhes fala constantemente. Que pense muito na Paixão de Jesus, para
que suas vidas possam estar mais unidas a Cristo Sacerdote, e assim convidar às almas à penitência e
ao sacrifício, e também a tornar-lhes mais leviana a Cruz que a todos nos manda Cristo.

palavras pudessem ser proferidas pela Mãe de Deus. Esqueceram, porém, a exemplo de hoje, que são palavras de
uma Santa e Zelosa Mãe cuja honra e dignidade de seu Santo e Divino Filho está em jogo. (NdT)

Falar de Maria que é a mais segura para levar-nos a Cristo. Também falar e fazer-lhes crer que como
há Céu, há inferno.
Creio que isto é o que o Céu pede de seus sacerdotes”.
Desde menina teve em alta estima ao sacerdócio, por isso me chamou a atenção que em uma
de nossas conversas na que falávamos do isolamento vivido em Garabandal, ao perguntar-lhe o
que mais tinha gostado das poucas vezes que saiu de seu povoado, me respondeu: “Ver tantos
sacerdotes em Comillas”. Não se referiu às pessoas, aos grandes edifícios de Santander, nem ao
mar..., mas à alegria de ver tantos sacerdotes juntos. Seu grande amor ao sacerdócio o manifestou
muitas vezes a mim.

ANEXO VI
TESTEMUNHO DO PADRE RICHARD GILSDORF

Doutor em Sagradas Escrituras, pároco, no momento de dar seu testemunho, da paróquia da
Santíssima Trindade em Casco, Wisconsin325
Fonte: www.virgendegarabandal.com/RJM/mita35.htm.

Garabandal salvou minha vida sacerdotal
No final do Concílio Vaticano e nos anos seguintes se espalhava o letal “Espírito do
Vaticano II”. A interpretação ortodoxa da letra do Concílio ficava dormida. Mui poucos se
molestaram em ler os documentos e a ata. Ingenuamente a chamavam de „nova Igreja” e estava
impulsionada com interpretações livres de editores e publicitários. Não só declaravam a mudança
radical dos rituais e das devoções, como também consideravam que deviam ser revisados e
dissentir sobre os mesmos dogmas da fé.
Esta revolução se viveu mais precisamente nos seminários e nos conventos. Durante esta
nova etapa ensinava em um seminário. Eu seguia de perto, avidamente, o Concílio, e estava
entusiasmado por seus progressos e promessas. Mas comecei a ser seduzido pelo pseudo-espírito
que tudo envolvia.
Neste ponto crucial, em 1966, li umas breves notícias sobre os acontecimentos das aparições
de Garabandal na Espanha. Foi uma graça especial, um discernimento de Nossa Senhora do Bom
Conselho. Comecei o doutorado das Sagradas Escrituras. A necessidade de discernimento
começou a ser o mais urgente nesses tempos de fermento escolar e desmitologia sistemática.
Quando voltei, com meu doutorado, o seminário estava quase fechado e me deram um
trabalho pastoral. Todos esses anos me mantive bem informado sobre os eventos e mensagens,
as palavras e fatos de Garabandal. A visita de Joey Lomangino a minha paróquia foi um dia
memorável.
A esta breve história gostaria de agregar só alguns dos muitos elementos de Garabandal que
me têm sustentado e, literalmente, “salvado” durante anos de agudo sofrimento espiritual.
Como já disse, eu havia sido estimulado poderosamente pelo anúncio e o progresso do
Vaticano II. Era motivo de uma imensa alegria o fato de que, tão cedo em minha vida sacerdotal,
tenha ocorrido tal evento histórico. Eu me considerava “liberal” ou “progressista”. Em 1966,
quando li acerca das aparições no norte da Espanha, me assombrou a coincidência entre os anos
que Maria residiu em Garabandal com os anos do Concílio Ecumênico. Não é simples interpretar
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O padre Richard faleceu em Howard, Wisconsin, em 4 de maio de 2005. (NdT)

este fato. Talvez, Garabandal era o comentário celestial sobre o Concílio, dando à Fé um antídoto
contra o “espírito” que logo começaria a propagar-se. De toda forma, a mera coincidência soava
como uma voz de alarme para mim, tanto como para avaliar com sumo cuidado os novos ventos
de mudança.
Fátima e Garabandal
Também cheguei a convencer-me que a Mensagem de Garabandal tinha como base a
Mensagem de Fátima, mas atualizada, interpretando o que já havia ocorrido e o que estava por vir
no futuro próximo. O fato de que estes acontecimentos tivessem lugar justo depois da esperada,
mas falida, data para a revelação do “Terceiro Segredo” de Fátima, junto com a desilusão para
quem, talvez com desordenada curiosidade, estavam esperando angustiosamente uma revelação
pública, me levaram a ver uma relação entre as duas visitas de Maria neste século.
Toda a atmosfera das aparições em Garabandal, assim como o resumo dos temas na
Mensagem Final, pareciam apontar para o que muitos especialistas creem ser a maior parte do
segredo de Fátima a respeito da crise da Igreja, do grave assalto contra o Santíssimo Sacramento,
o sacerdócio, o papado, a devoção a Maria, a virtual apostasia só possível por causa de uma
divisão da hierarquia. Em Fátima, Maria advertiu que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo.
Por definição, os erros da Rússia são o materialismo ateu. Eu creio que a Igreja ocidental
sucumbiu, sem querer, a estes erros da Rússia.
A meta da vida cristã
A Mensagem Final sintetiza o grande tema de Garabandal. A Santa Eucaristia, este Mistério
da Fé, é o centro da mensagem de Maria. Tal como o Concílio o definiu tão acertadamente, este
sacramento é “a fonte e meta de toda a vida cristã”.
Através dos anos de sua “visita na montanha”, Maria, discreta e indiretamente, apontou
nossa atenção à presença real de seu Filho. Por que não visitam meu Filho com mais frequência?
Ele os espera dia e noite. A constante recepção da Santa Eucaristia por parte das meninas, através
do ministério de um anjo, coroada pelo milagruco da Hóstia visível, tem seguido um mesmo fio
condutor.
Um dos milhares de fatos surpreendentes que me chegou ao coração foi o estojinho de
maquiagem que serviu durante a guerra civil espanhola para levar a Comunhão aos encarcerados
pela Fé. Todos, pequenos e grandes, ficaram perplexos quando Maria pediu o estojinho para
beijá-lo antes de tudo: “pertence ao meu Filho”. Foi uma recordação à reverência que se deve
observar com relação aos vasos sagrados!
Enquanto que na primeira mensagem, em 18 de outubro de 1961, nos animava a “... visitar
ao Santíssimo Sacramento com frequência”, a última, de 18 de junho de 1965, transmitia a
mensagem central do Céu: cada vez se dá menos valor à Eucaristia. Isto chegou justo com a
vacilação da fé Eucarística: dúvida, negativa, abuso e sacrilégio.
Pelos séculos, a Igreja tem levantado um muro de proteção para o mais precioso Tesouro, a
Santa Eucaristia, “inaestimabile donum”, dom inestimável. Mas nestes últimos anos, este muro foi
desarmando ladrilho a ladrilho, de tal forma que hoje o Sacramento ficou exposto ao manuseio

público. A doutrina sobre este Mistério de Fé se perdeu em nossa geração. Como consequência
prática há poucas visitas ao Santíssimo, poucos sinais de reverência, o Santíssimo deixado só
durante as adorações, por pouco não é tratado como simples pão e vinho, apenas símbolos de
coisas terrenas em vez de Realidades Sagradas.
Em poucas palavras, a Mensagem resgatou minha consciência. A perda da adoração ao
Santíssimo Sacramento tem sido uma constante e crescente causa de angústia em minha vida
sacerdotal. Todos os pastores devem ser custódios da Santa Eucaristia. Eu mesmo me encontro a
frente de um combate para proteger a Nosso Senhor e a meus fieis em sua reverência e sua Fé.
Tenho sido abençoado com fieis muito devotos, o qual muito me consola. Mas em geral o
ambiente em que convivem e o mau exemplo de alguns visitantes os deixa perplexos.
A Mensagem em si mesma é negativa, mas visto como um veredito do Céu tem confirmado
minha própria convicção sobre o que, talvez, seja a maior ameaça para a vida do católico.326
Dignidade sacerdotal
A Eucaristia nunca poderá ser separada do sacerdócio. Este é o outro grande tema de
Garabandal, a profunda preocupação pelos sacerdotes. Conchita destacou que quase todos os
dias Maria lhe falava sobre o sacerdócio. Enquanto por um lado muitos sacerdotes agonizavam
de uma “crise de identidade”, em uma remota aldeia, o Céu proclamava, com palavras e com
fatos, a grandeza e a dignidade do sacerdócio.
Maria demonstrou um profundo amor maternal por todos os sacerdotes, porque são seus
Filhos, outros Cristos. Aqui não vou me deter no que todos os leitores já sabem. Só vou
mencionar o fato que o anjo administrava a comunhão às meninas só quando o pároco do lugar
não se encontrava. Alguns observadores pediram explicações a Conchita de como obtinha do
anjo a Santa Eucaristia, já que só pode ser consagrada por um sacerdote.
O anjo confirmou que só um sacerdote pode consagrar a Santa Eucaristia e que as formas
eram tomadas de tabernáculos aqui na terra. Maria repetiu várias vezes a admoestação tradicional:
se virem um sacerdote e um anjo ao mesmo tempo, primeiro devem reverenciar ao sacerdote.
Mas, logo lemos as palavras da Mensagem Final: Muitos cardeais, bispos e sacerdotes vão
pelo caminho da perdição e arrastam muitas almas consigo. Pode se entender a reticência que
Para termos a real noção do que diz o padre Richard e da gravidade do momento no que tange à Eucaristia – ao
ponto de serem os satanistas muitas vezes os que mais creem na Presença Real, ainda que para profaná-la –, vem de
Jesus o aviso, pela pena de M. Valtora (o.c., 8-I-1948): “(...) que vocábulo empregarei para chamar com seu justo
nome a este pecado supremo, a esta religião satânica, superior em atrocidade à mais bárbara religião antiga ou a outra
que ainda exista entre os selvagens? Aqui não se imola aos deuses os corpos das vítimas inocentes como, em um
tempo, a Moloc. Aqui não se mata homens civis para homenagear com eles ao ídolo selvagem. Aqui se imola ao
Imolado; aqui se fere ao Inocente; aqui se dá em sacrifício ao Adversário o Filho de Deus encarnado vivo no
Santíssimo Sacramento, em seu Corpo, Sangre, Alma y Divindade. (…) E o Sacramento dos sacramentos, este
Mistério de Amor para o que, até o mais seráfico amor do homem é sempre insuficiente a tributar-lhe a devida
honra, é dado pelos homens a Satanás como meio para seu efêmero triunfo”. Para então sentenciar: “E –escutai bem
vós os que tremeis de horror no Céu– se aqueles que profanam as Sagradas Espécies ignorassem que nelas se
encontra Cristo vivo e verdadeiro, tal como foi na terra e está no Céu; se não cressem em sua presença nas Espécies
consagradas, suas práticas se reduziriam a um simples ato de magia. Mas eles sabem, e isto constitui seu pecado
imperdoável”. Eis aqui o pecado contra o Espírito Santo, cometido mesmo por inúmeros “cardeais, bispos e
sacerdotes”, sem contar os católicos que os seguem. (NdT)
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Conchita teve de divulgar estas palavras. Não foi a mesmíssima Maria a que ensinou às meninas a
reverenciar amorosamente os consagrados?
Conchita teve uma temporal evasiva quando mencionou só: “muitos sacerdotes”. Mas
quando o bispo lhe perguntou exatamente o que o anjo lhe disse, ela agregou: “Muitos cardeais,
muitos bispos...” Quando se perguntou por que não havia dito a frase completa, respondeu:
“Todos são sacerdotes”.
Dois caminhos opostos
Como entender este contraste? A Mensagem nos diz o porquê de se destacar a identidade do
sacerdócio e o porquê de os fieis rezar, fervorosamente, pelos pastores de suas almas. Apesar das
palavras serem tão acusadoras e negativas, me ajudaram de forma construtiva. Eu também tenho
experimentado a pia reticência de Conchita.
Há uns anos, me esforçava por descrever a pobre formação e a falta de disciplina de tantos
irmãos sacerdotes. Estava muito equivocado? Logo vieram as tristes consequências: sacerdotes
divididos em dois grupos, avançando sobre dois caminhos opostos. Foi recém depois de tantos
anos, logo de acumular tanta evidência que me choco com a realidade. Também os cardeais e os
bispos, que também são sacerdotes, estão divididos em dois caminhos: lealdade ou segregação.
Através das aparições, Maria, a Mãe da Igreja, recalcou a suprema autoridade unificante do
papado. Os dois caminhos são a lealdade ou a separação em relação ao Papa. O Papa é a Rocha,
ele que tem as chaves, o Vigário, o Pastor universal, e todo aquele que dissinta, mesmo os da mais
alta investidura, vão pelo caminho da perdição.
Esta desagregação é a causa principal do fenômeno de confusão que Maria anunciou que se
iria intensificar antes do Milagre. Quando se fere ao pastor se dispersa o rebanho. A misteriosa
“conta regressiva” dos últimos papas assinala “o fim dos tempos” com sua variedade de
interpretações. Esta profecia nos diz que a presente anarquia não durará muito. Logo chegará o
dia em que se termine a ilusória vitória de Satanás.
Aviso-Milagre-Castigo
À medida que a crise as aprofunda, será cada vez mais evidente que o aviso, o milagre e o
castigo serão a solução. Quando já nada na terra possa ajudar, então intervirá o Céu. De todas as
formas possíveis de intervenção, a sequência: aviso-milagre-castigo condicional parece refletir
exatamente a misericórdia e a justiça Divina. O Aviso, “uma correção na consciência do mundo”,
um antecipado juízo individual ante a eternidade, é seguramente o último chamado da
misericórdia Divina. Notei uma conexão destes acontecimentos com a revelação que a Divina
Misericórdia fizera a Irmã Faustina.
O Grande Milagre será um derrame do amoroso saneamento e o misericordioso perdão do
Coração de Cristo por aqueles que respondam ao Aviso. Será a cruz de Cristo o sinal que
aparecerá no céu, iluminando a terra, como foi predito à Irmã Faustina, em conexão talvez com o
Milagre? Nesta época da comunicação eletrônica e dos satélites, o impacto do Milagre sobre todo
o mundo será de tal envergadura que Deus poderá dizer: “Que mais posso fazer por vocês que
não tenha feito?”.

O Castigo é condicional. Me pergunto: Como é possível que alguém possa resistir à
persuasiva misericórdia Divina? No entanto, todos conhecemos a cegueira espiritual, as mentes e
os corações fechados ao sobrenatural. Só podemos rezar para que a apocalíptica cena da “noite
dos gritos” seja evitada. De toda forma se compreende o pressentimento de Conchita; pois tanto
a justiça quanto a misericórdia são ambas atributos do mesmo Deus.
Quando li pela primeira vez a história de Garabandal, me senti transportado a um reino de
bondade e inocência. A simplicidade dessa bendita aldeia, a humildade de sua gente, com uma fé
tão simples, se converteu para mim em um refúgio espiritual ao qual recorria cada vez que
começava a sufocar a contaminação da sofisticação, os enredos da “nova tecnologia”, a rede da
burocracia, os católicos “maduros” propagando a “nova Igreja”.
Quando Maria visitou durante quatro anos essa aldeia, criou um ambiente sobrenatural de
Céu na terra. Aqui, a Mãe da Igreja demonstrou a genuína renovação que o Concílio pretendia
para todo o mundo. Começando com quatro pequenas meninas que recolhiam maçãs de uma
árvore, Garabandal nos oferece a promessa de um novo Jardim do Éden, um novo Paraíso, em
cada cidade e em cada povo onde a gente tenha suas casas327.
À medida que submergia na Mensagem de Garabandal, me maravilhava da profundidade,
ortodoxia e coerência de sua “teologia”. Às meninas, lhes faziam muitas perguntas difíceis, por
uma variedade de observadores provenientes de muitos lugares. Algumas perguntas, sem dúvida,
buscavam as enredar em erros que pudessem desacreditá-las. Mas sempre as respostas foram
realizadas em completa harmonia com a doutrina católica. Isso é, obviamente, uma das bases no
critério de autenticidade. Antes de responder, as meninas quase sempre consultavam a Virgem ou
o anjo, o que confirmaria sua fonte celestial por sua sublime simplicidade.
O que Deus escondeu aos sábios e mestres, Ele revelou a estas insignificantes meninas.
Também se originaram outras perguntas quando elas, espontaneamente, buscavam entender
coisas da fé. São demasiados os exemplos como para citá-los aqui. Dependendo da disposição e
da motivação das perguntas, as respostas brindaram consolação, confirmação e paz ou confusão,
intranquilidade e frustração. Estes diálogos nos relembram as perguntas capciosas que, no
evangelho, faziam a Jesus quando ensinava, e suas respostas concisas e desconcertantes que
chocavam contra os esquemas inimigos.
O Modernismo tenta jogar transcendência, graça e sobrenaturalidade à essência da Igreja. A
melhor maneira de combater esta apostasia, para nós, é dar a conhecer os milagres, as mensagens
proféticas e as visitas celestiais, com que temos sido abençoados. Garabandal e uma testemunha
relacionada a isso, o Padre Pio, é um exemplo eminente. O que pode refutar o secularismo com
mais força, poderíamos dizer, que as mesmas palavras de Maria às crianças de Fátima: “Venho do
Céu”?.
Como conclusão, devo assegurar que nunca duvidei sobre a autenticidade do que ocorreu em
Garabandal. É espantosa a convergência de evidências externas e internas. Por isso, tem sido uma
alegria inexplicável o fato de me terem convidado a escrever o presente artigo. Espero que logo,
nós, os sacerdotes nos sintamos mais animados em anunciar esta Mensagem de libertação aos
De fato as meninas, na ocasião, mesmo que inocentemente, estavam furtando as maçãs, o que torna a analogia
ainda mais rica e surpreendente. (NdT)
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nossos sofridos fieis. Nós rezamos para que se cumpram as promessas de Maria: a conversão da
Rússia, a conversão dos pecadores, a conversão do mundo inteiro, o logro de um só rebanho e
um só Pastor.
Nossa Senhora de Garabandal tem sustentado meu sacerdócio durante todos esses anos.
Apresento aqui meu testemunho com gratidão e alegria. Nós estamos vivendo agora em
suspenso. O triunfo da Igreja depende desta revelação, feita justo a tempo, da misericordiosa
intercessão da Mãe que nos abriu seu coração, e mais especialmente em relação aos sacerdotes,
pelas ruas e ruelas de um vilarejo pobre e entre os pinos de uma montanha paradisíaca. Pronto,
querida Mãe!

ÍNDICE

Nota à presente edição ........................................................................................................................................... 4
Prólogo da edição argentina, pelo Padre Justo A. Lofeudo MSE .............................................................. 5
Prólogo da edição espanhola, por Javier Paredes ........................................................................................ 10
Ao leitor ..................................................................................................................................................................... 17
Dedicatória ............................................................................................................................................................... 19
Apresentação ........................................................................................................................................................... 21
CAPÍTULO I. Introdução ..................................................................................................................................... 24
1. APARIÇÕES E MENSAGENS MARIANAS .......................................................................................... 25
1.1 As aparições da Virgem em nossos tempos ........................................................................................... 25
1.2 Critérios de interpretação dos acontecimentos e das mensagens ....................................................... 26
1.3 As revelações e profecias marianas. Revelação pública e revelações privadas ................................. 27
1.4 Aparições em Fátima, Amsterdam e Garabandal .................................................................................. 27
CAPÍTULO II. Aparições marianas em Fátima ............................................................................................ 29
2. OS FATOS ....................................................................................................................................................... 29
2.1 Aparições do Anjo de Portugal (1916) ................................................................................................... 29
2.2 Aparições da Santíssima Virgem (1917) ................................................................................................. 29
2.3 O milagre do sol ......................................................................................................................................... 33
2.4 Aparições posteriores a 1917..................................................................................................................... 34
2.5 Os videntes ................................................................................................................................................. 35
2.6 Aprovação da autoridade eclesiástica ...................................................................................................... 36
2.7 O “segredo” de Fátima ............................................................................................................................. 40
3. A CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA E DO MUNDO AO IMACULADO CORAÇÃO ................... 41
3.1. Petição reiterada da Virgem .................................................................................................................... 41
3.2. Consagração de Pio XII .......................................................................................................................... 42
3.3. Consagrações de João Paulo II ............................................................................................................... 43
3.4. Consequências da consagração ............................................................................................................... 45
4. A TERCEIRA PARTE DO “SEGREDO” DE FÁTIMA ....................................................................... 47
4.1. A publicação do “segredo” ..................................................................................................................... 47
4.2. As explicações do Cardeal Ratzinger sobre a terceira parte do segredo .......................................... 49
4.3. Quarto segredo de Fátima? ..................................................................................................................... 51
CAPÍTULO III. Aparições marianas em Amsterdam .................................................................................. 56
5. OS FATOS ......................................................................................................................................................... 56
5.1. As aparições ............................................................................................................................................... 56
5.2. A vidente .................................................................................................................................................... 57
5.3. Aprovações da autoridade eclesiástica .................................................................................................. 58
6. AS MENSAGENS ............................................................................................................................................ 58
6.1. As primeiras 25 mensagens (1945-1950) .............................................................................................. 60
6.2. Mensagens de 1950-1954 ........................................................................................................................ 60
6.3. As mensagens de 1954-1959 ................................................................................................................... 61
7. PREDIÇÕES QUE SE CUMPREM ............................................................................................................ 62
7.1. Falecimento de Pio XII ........................................................................................................................... 63
7.2. O Concílio Vaticano II ............................................................................................................................ 64

7.3. Encontro ecumênico no Vaticano ......................................................................................................... 65
7.4. A caída do muro de Berlim ..................................................................................................................... 65
7.5. A revolução comunista chinesa .............................................................................................................. 65
7.6. A chegada à lua.......................................................................................................................................... 65
8. SENHORA DE TODOS OS POVOS ......................................................................................................... 66
8.1. O quadro original da Senhora de todos os Povos ............................................................................... 66
8.2. A imagem e seu significado ..................................................................................................................... 67
8.3. A oração pela paz ..................................................................................................................................... 68
8.4. O título de Mãe e Senhora de todos os Povos .................................................................................... 70
8.5. O dogma. Maria Corredentora, Medianeira e Advogada ................................................................... 71
CAPÍTULO IV. Aparições marianas em San Sebastián de Garabandal (Espanha) ........................... 74
9. OS FATOS ......................................................................................................................................................... 74
9.1. Um verão de 1961 muito especial .......................................................................................................... 74
9.2. A Primeira Mensagem e as reações ........................................................................................................ 84
9.3. Ano 1962 ................................................................................................................................................... 87
9.4. Anos 1963-64 ............................................................................................................................................ 90
9.5. Ano 1965 ................................................................................................................................................... 93
9.6. Anos 1966-67 .......................................................................................................................................... 101
9.7. As videntes .............................................................................................................................................. 103
9.8. Os objetos beijados pela Virgem ......................................................................................................... 105
9.9. Favores espirituais e curas. Predileção pelos sacerdotes. O “hombrín” ........................................ 106
9.10. Difusão das aparições de Garabandal ................................................................................................. 108
10. APROVAÇÃO DA AUTORIDADE ECLESIÁSTICA ......................................................................... 109
10.1. Comparecimento de Conchita à Santa Sé. Audiência com Paulo VI ............................................. 110
10.2. Investigação e postura da autoridade eclesiástica local ..................................................................... 110
10.3. Possibilidade de uma futura aprovação eclesiástica local ................................................................. 114
10.4. Possibilidade de uma futura aprovação eclesiástica universal ......................................................... 116
11. TESTEMUNHOS .......................................................................................................................................... 116
11.1. Beato Paulo VI ........................................................................................................................................ 117
11.2. São João Paulo II .................................................................................................................................... 117
11.3. São Pio de Pietrelcina ............................................................................................................................ 118
11.4. Santa Teresa de Calcutá ......................................................................................................................... 119
11.5. Joey Lomangino ...................................................................................................................................... 121
12. MENSAGENS E ANÚNCIOS PROFÉTICOS ...................................................................................... 124
12.1. Primeira Mensagem ................................................................................................................................ 125
12.2. Segunda Mensagem ................................................................................................................................ 126
12.3. O Aviso .................................................................................................................................................... 130
12.4. O Grande Milagre .................................................................................................................................. 134
12.5. O Sinal ...................................................................................................................................................... 136
12.6. O Castigo ................................................................................................................................................. 136
CAPÍTULO V. As mensagens da Virgem para os tempos atuais .......................................................... 138
13. PANORÂMICA DA STUAÇÃO DO MUNDO ..................................................................................... 138
13.1. Situação do mundo no tempo do Aviso ............................................................................................. 138
13.2. Rejeição de Deus em nosso tempo ...................................................................................................... 140
13.3. A ditadura do relativismo. Alguns exemplos ..................................................................................... 140
13.4. Diagnóstico de nosso tempo e tratamento ........................................................................................ 144
14. RELATIVISMO E CRISE NA IGREJA ................................................................................................... 145
14.1. A guerra do laicismo .............................................................................................................................. 145
14.2. Uma guerra espiritual. São Miguel contra Satanás ............................................................................ 146

14.3. Relativismo infiltrado na Igreja ............................................................................................................ 148
14.4. Crise dentro da Igreja ............................................................................................................................ 149
15. OS ENSINAMENTOS E EXORTAÇÕES DAS MENSAGENS DE FÁTIMA ............................. 150
15.1. As petições da Virgem e seus efeitos .................................................................................................. 151
15.2. Viagem de Bento XVI a Fátima em 2010 .......................................................................................... 152
15.3. Atualidade de Fátima. “Paixão” da Igreja e do Papa ........................................................................ 152
15.4. A conversão da Rússia e a unidade da Igreja ..................................................................................... 154
16. OS ENSINAMENTOS E EXORTAÇÕES DAS MENSAGENS DE AMSTERDAM .................. 157
16.1. .Fátima e Amsterdam ............................................................................................................................. 157
16.2. .O poder da oração ................................................................................................................................ 158
16.3. Difusão da oração e da imagem ........................................................................................................... 158
16.4. A ação mundial ....................................................................................................................................... 160
16.5. Vencedora do demônio e causa da paz e salvação ............................................................................ 160
16.6. O quinto dogma mariano ...................................................................................................................... 161
17. OS ENSINAMENTOS E EXORTAÇÕES DAS MENSAGENS DE GARABANDAL ............... 163
17.1. Fátima e Garabandal .............................................................................................................................. 163
17.2. Datas do Aviso e do Milagre ................................................................................................................ 165
17.3. Os três Papas ........................................................................................................................................... 166
17.4. O fim dos tempos e a mudança de época .......................................................................................... 168
17.5. Os avisos prévios .................................................................................................................................... 174
17.6. Possibilidade de um futuro Castigo ..................................................................................................... 176
18. EM RESUMO ................................................................................................................................................. 179
18.1. O poder do Santo Rosário .................................................................................................................... 178
18.2. Conversão dos corações ........................................................................................................................ 179
18.3. O “fracasso” e o triunfo de Deus ........................................................................................................ 180
18.4. Santos e profetas para nossos tempos ................................................................................................ 180
18.5. Fé, perseverança e firme confiança no triunfo .................................................................................. 183
ANEXO I. Disposições da autoridade eclesiástica sobre a aprovação e publicação de aparições
marianas .................................................................................................................................................................. 186
ANEXO II. Últimas aparições comprovadas ............................................................................................... 187
ANEXO III. Decreto de aprovação das aparições em Amsterdam ....................................................... 191
ANEXO IV. Mensagens de Nossa Senhora do Carmo de Garabandal ............................................... 193
ANEXO V. Minhas recordações de Conchita no colégio de Burgos (1966-986) .............................. 194
ANEXO VI. Testemunho do Padre Richard Gilsdorf ............................................................................... 203

