APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA EM FÁTIMA, PORTUGAL EM 1917
ANÁLISE E EXPLICAÇÃO DOS “TRÊS SEGREDOS DE FÁTIMA”
“Enganar-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída”
Bento XVI, Sermão em Fátima em 13 de Maio de 2010
“Possam os sete anos que nos separam do centenário das Aparições (2017) apressar o anunciado
triunfo do Coração Imaculado de Maria” Bento XVI em Portugal, 2010

1) VÍDEOS:
APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA EM FÁTIMA - EXPLICAÇÃO DOS SEGREDOS. REVDMO. PADRE CAMARGO, FSSPX
https://www.youtube.com/watch?v=KRjg8C3owG8

TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA. ANÁLISE E O QUE AINDA FALTA SER REVELADO. PROF. DR. ORLANDO FEDELI
https://www.youtube.com/watch?v=0VDMJZgStmk

A VIDA DOS PASTORINHOS APÓS AS APARIÇÕES - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A SANTIFICAÇÃO - PADRE
THIAGO BONIFÁCIO, IBP
https://www.youtube.com/watch?v=SBQ-J5v2qNU

O CERNE DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA EM FÁTIMA - PERSPECTIVAS GERAIS
https://www.youtube.com/watch?v=mw0Vtkx8nRw

"EM PORTUGAL SE CONSERVARÁ SEMPRE O DOGMA DA FÉ" – PARTE I – PROF. MARCELO ANDRADE
https://www.youtube.com/watch?v=1489MeKyvso

"EM PORTUGAL SE CONSERVARÁ SEMPRE O DOGMA DA FÉ" – PARTE II – PROF. MARCELO ANDRADE
https://www.youtube.com/watch?v=5eqYYgO4eXk

O IMACULADO CORAÇÃO TRIUNFARÁ!
https://www.youtube.com/watch?v=MWRCjVns6oA

(na próxima página, textos a respeito de Nossa Senhora de Fátima)

2) TEXTOS:
EIS O TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA: O CARDEAL PACELLI O LEU... E CONTOU ALGO
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/igreja/pacelli_3segredo/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/Y1N3EfZZba/s71dx.1d3ce587dd6c32d20ce8a48c2648a5b8

O SEGREDO (DE FÁTIMA) JÁ ADVERTIA CONTRA O VATICANO II E A MISSA NOVA
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/igreja/Cruzada-de-Fatima/
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/-6aDi9Bkce/O_Segredo__de_Ftima__J_Adverti.pdf

TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA: TERIA NOSSA SENHORA CONDENADO O CONCÍLIO VATICANO II E A “MISSA NOVA”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/igreja/3segredo_concilio/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/KcOVJfb1ce/s71dx.73d3c86028b43b11934408965b0448e6

O VATICANO NÃO PUBLICOU TODO O SEGREDO DE FÁTIMA
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/igreja/vaticanonaopublicou/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/YBZWAyXIba/s71dx.c0b7ae380daeac441c34c74466b982ba

FOI REVELADO O TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA?
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/igreja/revelado_segredo/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/2-SSWwqice/s71dx.7711c903cdc066c2ea720cd192573265

BENTO XVI VAI A FÁTIMA E FALA DO SEGREDO
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/papa/bento-xvi-segredo-vai/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/39akXVNyba/s71dx.6d4f538993ee33d1d81ccfbcdd3a4b89

EM FÁTIMA, BENTO XVI REACENDEU E FIXOU O SOL DA ESPERANÇA
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/papa/bento-xvi-sol-fatima/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/X1hQET_Zce/s71dx.07e3e8ee9cf87b21f0cf3092219eac7b

FÁTIMA E A MAÇONARIA
Texto no site:
http://www.padremarcelotenorio.com/2014/04/fatima-e-a-maconaria/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/ToTLM-DJei/l9hKI7l4.2fba616aedd240c17462f04611e4c2f7

FÁTIMA: UM “SEGREDO” CONTENDO UM ENIGMA ENVOLTO EM UM MISTÉRIO
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/cadernos/religiao/fatima3/
Download (PDF): http://dc389.4shared.com/download/IggJvthS/fatima_um_segredo_contendo_um_.pdf

“MUITAS ALMAS VÃO PARA O INFERNO POR NÃO HAVER QUEM SE SACRIFIQUE E REZE POR ELAS”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br:84/muitas-almas-vao-para-o-inferno-por-nao-haver-quem-se-sacrifique-e-reze-por-elas/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/x8NkK1x1ce/s71dx.8a7bbbb7e8f20406785d40c7133d6fe2

NOVIDADES APOCALÍPTICAS DE FÁTIMA
Texto no site:
https://fratresinunum.com/2014/08/24/novidades-apocalipticas-de-fatima/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/3dhBZssice/l9hKI7l4.c3e492a42c9f0337a28ce3bbfa7a7aeb

O QUARTO SEGREDO DE FÁTIMA
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/igreja/quarto_segredo/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/NKDK9sUlba/s71dx.3a7c816a2e2787d4174efa1461d8a103

O MILAGRE DO SOL, “PARA QUE TODOS ACREDITEM”
Texto 1 no site:
Texto 2 no site:
Download (PDF 1):
Download (PDF 2):

https://padrepauloricardo.org/blog/o-milagre-do-sol-para-que-todos-acreditem
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20050613095306/
https://www.4shared.com/web/directDownload/oYZBM5B1ce/s71dx.fabb99deec53a36ac4f0c561ec1fbafc
https://www.4shared.com/download/7jK--v0xce/O_milagre_do_sol.pdf

OS ACONTECIMENTOS ATUAIS À LUZ DE FÁTIMA E DOS SONHOS DE D. BOSCO
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/igreja/fatima_bosco/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/Fx2ziPBUce/s71dx.f9d7bee45860a86b040144b93dc75b7f

OS TRÊS SEGREDOS DE FÁTIMA

Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/polemicas/20040825123629/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/ltKjNKhMce/s71dx.d10be28fd117f1b83712e7a4c3ee74c4

PADRE MALACHI MARTIN E O TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/papa/malachi-fatima-segredo/
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/bQZNYP-uba/Padre_Malachi_Martin_e_o_Terce.pdf

O SEGREDO DE FÁTIMA, A PERSEGUIÇÃO E OS ABUSOS DE MENORES
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/papa/fatima-abusos/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/trEyitBoce/s71dx.c00b591d3e1b5ed181d80b30a6ba2e03

UMA ROSA OFERECIDA A MARIA (PARTE I)
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/religiao/uma-rosa-oferecida-a-maria-parte-i/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/D7sgqWwGba/s71dx.a34e81e08e86f01aefb634693a6d5425

UMA ROSA OFERECIDA A MARIA (PARTE II)
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/religiao/uma-rosa-oferecida-a-maria-parte-2/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/272VrjHWce/s71dx.4e1bec551c97c2e43dbfba72e3e98d73

DOM MANOEL PESTANA: "O CONCÍLIO VATICANO II ESTÁ RELACIONADO COM O TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA"

Texto no site:
https://fratresinunum.com/2010/05/24/roma-discurso-de-dom-manoel-pestana-filho-bispo-emerito-de-anapolis-em-conferencia-sobre-fatima/
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/AKZrsAlace/s71dx.6d1fdabbf60ab087f93c31087de92f1e

TESTEMUNHO DO PADRE RODRIGO MARIA (A respeito do conteúdo não revelado do “Terceiro Segredo de Fátima”)
Texto no site: https://fratresinunum.com/2016/05/23/onepeterfive-responde-ao-desmentido-da-sala-de-imprensa-da-santa-se-dollinger-confirma-dialogo/#comments
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/3xpGxUSbce/s71dx.f097f7c6e5508b183669f2415ab1a682

(na próxima página, livros (pdf) a respeito de Nossa Senhora de Fátima)

3) LIVROS:
A ÚLTIMA ENTREVISTA SEM RESTRIÇÕES DA IRMÃ LÚCIA
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/_yFrE1Hmba/A_ltima_entrevista_sem_restrie.pdf

ENTRE FÁTIMA E O ABISMO - A. DANIELE
Download (PDF): http://www.4shared.com/download/2Q4XPGhy/Entre_Fatima_e_o_Abismo_-_A_Da.pdf

MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA - COMPILAÇÃO DO PE. LUÍS KONDOR
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/nIpAtDdQba/l9hKI7l4.368f8b44aa93c66606451d3c20b7bd88

O DERRADEIRO COMBATE DO DEMÔNIO - PADRE PAUL KRAMER
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/OOdG0mJOba/s71dx.620c1bae4cd4fda5f2dc60b88d86e93c

O ENCOBRIMENTO DO TERCEIRO SEGREDO - CHRISTOPHER FERRARA
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/-3HQ-jzw/s71dx.2b519798a630569e571009bb4f8ff779

O SEGREDO POR REVELAR - CHRISTOPHER FERRARA
Livro no site:

http://www.secretstillhidden.com/pt/book.html

OS EPISÓDIOS MARAVILHOSOS DE FÁTIMA - CÔNEGO NUNES FORMIGÃO, SOB O PSEUDÔNIMO VISCONDE DE MONTELLO
Download (PDF): https://www.4shared.com/web/directDownload/JPTLuX9oca/l9hKI7l4.e8d4830cb00b6b915db2bde196ab6f25

UMA VISÃO DO MUNDO BASEADA EM FÁTIMA
Download (PDF): http://dc351.4shared.com/download/GvLE1kgK/uma_visao_do_mundo_baseada_em_.pdf

(na próxima página, impressionante testemunho do Padre Rodrigo Maria a respeito de Fátima)

A respeito do conteúdo não revelado do “Terceiro Segredo de Fátima”
Testemunho do Padre Rodrigo Maria
Fundador da Fraternidade Arca de Maria

“Por Deus e Pela Rainha!
Estudei no seminário Maior Imaculado Coração de Maria entre os anos de 1994 e 1999. Tendo sido ordenado
sacerdote em 08 de dezembro de 2000 pela imposição das mãos do grande bispo de Anápolis-GO, Dom Manoel
Pestana Filho.
Entre as maiores graças que tive em minha vida estão a graça de ter sido pastoreado por um santo bispo (Dom
Manoel Pestana) e de ter tido um santo reitor, o Reverendíssimo Pe. Dr. Ingo Dollinger.
Tive a graça de conhecer bem, o Pe. Dollinger, homem profundamente espiritual e grande amor a Igreja, que
equacionava de modo admirável o conhecimento e a simplicidade, a gravidade das responsabilidades e a alegria.
Todos os dias quando ia para a bela capela do seminário fazer minhas meditações, lá já se encontrava o
reverendo reitor, a partir das 04:00 da manhã. Era filho espiritual de São Pio de Pietrelcina. Teve o privilégio de receber
do próprio São Pio as chaves da sua cela, de forma a poder ter acesso direto ao grande santo muitas vezes quanto ia a
San Giovane Rotondo. Pe Dollinger conheceu pessoalmente boa parte dos grandes místicos de seu tempo e foi de um
desses que ele recebeu menções sobre o conteúdo da terceira parte do segredo de Fátima que não havia sido revelada.

Tive a graça de gozar da estima e da confiança do Pe. Dollinger de quem tornei-me grande amigo e a quem eu
tinha em conta de um grande pai espiritual e excepcional formador.
Pe. Dollinger, além de reitor do Seminário Maior, trabalhava também com o Cardeal Ratzinger na Congregação
para Doutrina da Fé. Ele era secretário da comissão de diálogo com a maçonaria, razão pela qual ele tinha um
grandíssimo conhecimento a respeito daquela instituição, inclusive revelando coisas que jamais poderia conhecer pelos
livros.
A convivência e o conhecimento que o Pe. Dollinger tinha para com o Cardeal Ratizinger eram grandes. Tinham
uma leitura muito semelhante sobre as razões da atual crise da Igreja.
O aluno do Pe. Dollinger a que o artigo* acima se refere sou eu [ * link do artigo está no final desse testemunho].
Em certa altura, em um dos muitos diálogos que tivemos, quando falávamos sobre a crise na Igreja, e toda a
apostasia, ele me confidenciou o que passo a relatar:
Disse-me que tendo conhecimento com muitas almas místicas de seu tempo, uma delas lhe falou sobre o
conteúdo da terceira parte do segredo, que parecia explicar a atual situação da Igreja, bem como o silêncio e a
tergiversação das autoridades eclesiásticas a cerca do tema. Ele me disse que, segundo essa alma mística, o conteúdo
da terceira parte do segredo seriam essencialmente essas palavras: ”Virá um Concílio, por meio do qual a apostasia
entrará na Igreja… diga ao Papa que não faça o Concílio”…quando o Pe. Dollinger perguntou ao Cardeal Ratzinger se
era realmente esse o conteúdo do segredo o Cardeal silenciou (porque segundo explicou Pe. Dollinger o Cardeal estava
obrigado por juramento a não pronunciar-se a cerca do tema)…depois o Pe. Dollinger perguntou ao Cardeal porque não
se divulgou o conteúdo da terceira parte do segredo e a resposta de sua Eminência foi: ”Porque agora é tarde demais”.
Na altura, meu magnífico reitor me explicava que a revelação da terceira parte do segredo teria consequências
inimagináveis no seio da Igreja. Como explicar ao povo que fizeram um Concílio, apesar da advertência de Nossa
Senhora, pelo qual a doutrina católica seria relativizada e prostituída, o impulso missionário da Igreja quase

completamente destruído e a liturgia avacalhada levando milhões de pessoas a perderem a fé? Como reagiria o
episcopado que em grande parte tem o Concílio Vaticano II como ”super dogma”? A divulgação oficial disso poderia
levar a uma confusão generalizada e a muitas divisões no seio da Igreja.
O Pe. Dollinger explicou que era esta a razão pela qual Nossa Senhora queria que o segredo fosse revelado em
1960. Fez também questão de explicar que o Papa João XXIII leu o segredo, mas ainda assim quis convocar o Concílio,
procurando entretanto blindá-lo de todos os modos para que nenhuma heresia entrasse. Em seu grande otimismo talvez
o Papa pensasse que a profecia poderia se referir a outro concílio e não àquele que ele estava convocando.
Pe. Dollinger contou-me sobre a longa correspondência entre o Vaticano e os bispos, para assegurar a solidez e
concordância dos temas que seriam tratados. Segundo o que narrou, o concílio deveria ser rápido e durar apenas alguns
poucos meses. Mas essa história mudou graças a atuação do Cardeal francês ligado à maçonaria chamado Tisserant. O
reverendo reitor narrou que poucos meses antes do início do concílio, esse cardeal se reuniu com alguns outros para
fazer algo em vista das mudanças das regras do Concílio, que modo que este deixasse de lado tudo o que já havia sido
produzido na correspondência com os bispos e se produzisse novos textos a partir da assembléia que iria se reunir.
Contou que estes cardeais fizeram (de modo velado) um grande loby para que os bispos votassem pela mudança das
regras de forma que a assembléia pudesse produzir seus próprios documentos. Na aula inaugural do Concílio, já tendo
sido feito o ”trabalho” de bastidores, o Papa foi interpelado diante de todos para que mudasse as regras… que ao menos
colocasse em votação… o Papa, resolveu então colocar em votação as regras da produção dos documentos do
Concílio, crendo que os bispos iriam ratificar as regras elaboradas pelo Vaticano e valorizar todo o trabalho que já havia
sido feito, além do que seria a ocasião para ressaltar a unidade dos bispos com o Vaticano e o sucessor de Pedro… O
Papa colocou em votação e…perdeu. Pe Dollinger disse que o Papa chorou, mas não quis voltar atrás… depois seguiuse toda a história que já conhecemos (um pouco)…massacraram os bispos com muitos textos, de forma que estes não
conseguiam analisar tudo, levando-os assim a confiarem demasiado na autoridade intelectual dos grandes teólogos para
fazerem as sínteses e elaborarem os textos dos documentos. A consequência disso se expressa em frases como a do

grande teólogo Schillebeeckx: ”Escrevemos os documentos do Concílio em uma linguagem propositadamente dúbia,
porque sabíamos a interpretação que daríamos depois”.
Sobre este fato da atuação do Cardeal Tisserant, juntamente com outros, para mudarem as regras de elaboração
dos documentos do Concílio, há um fato importante a acrescentar. Havia alguns outros poucos em quem o Pe Dollinger
tinha uma grande confiança e a quem confidenciou também algumas coisas importantes, entre eles o reverendíssimo
Pe. Almir (Padre Almir de Andrade, http://www.adapostolica.org/pe-almir-de-andrade/ ) que foi Secretário Geral na
Fraternidade São Pedro e trabalhou no secretariado da Eclesia Dei. O Pe. Dollinger me narrou que ao contar essa
história da sórdida atuação do cardeal Tisserant ao Pe. Almir, saiu do chão do seu escritório no seminário, diante dos
olhos deles, uma fumaça preta, no exato momento quando o reverendo Pe. Almir exclamava: ”Mas isso é diabólico!!!” e o
magnífico reitor confirmava:” Realmente diabólico”…. Este fato foi contado sob juramento e registrado no livro de casos
reservados da Cúria Diocesana de Anápolis-GO, segundo narrou Pe. Dollinger. (Destaque meu).
À pergunta se a Igreja teria mentido ao publicar no ano 2000 um texto que não correspondia à revelação feita por
Nossa Senhora a explicação seria a seguinte: Ao revelar a terceira parte do segredo Nossa Senhora mostrou aos
pastorinhos uma visão correspondente a essa parte e disse textualmente o que era o segredo. Lúcia escreveu o
segredo, assim como a narração da visão, que também permaneceu em segredo, sendo esta a parte secreta revelada
pelo Vaticano. Tanto que a Santíssima disse: ”Não conteis a ninguém, mas ao Francisco podereis contar.”… ora,
Francisco também havia visto o que Nossa Senhora mostrou, mas não havia escutado as palavras que Ela tinha dito,
pois ele apenas via Nossa Senhora, mas não ouvia, nem falava. Assim sendo, quando ela disse: ”ao Francisco podeis
contar…” ela se referia às suas palavras e não à visão. Hoje nos encontramos na mesma situação de Francisco, ou seja,
sabemos o que foi a visão, mas não sabemos as palavras que Nossa Senhora disse. Deste modo, podemos afirmar que
a Igreja não mentiu, pois realmente revelou um segredo manifestado por Nossa Senhora em Fátima, mas não revelou as
palavras de Nossa Senhora, a exemplo da primeira e segunda parte do segredo.

Creio ser importante acrescentar que o Pe. Dollinger fazia questão de deixar claro que, Nossa Senhora não dizia
que o Concílio não era de Deus, mas que, segundo seu entendimento, seria instrumentalizado para estabelecer a
apostasia como de fato aconteceu.
Pe. Dollinger me fez manter segredo sobre o tema da terceira parte do segredo de Fátima. E assim o fiz por
muitos anos (quase 10 anos), até que em uma viagem com Dom Manoel Pestana à Itália para participar do retiro anual
do Movimento Sacerdotal Mariano, no momento do almoço, na mesa com alguns sacerdotes, Dom Manoel contou a
mesma história, pelo que me desobriguei do segredo, ainda que o tenha comentado com pouquíssimas pessoas, entre
elas esse aluno do Prof. Orlando Fedeli ***.
Concordo plenamente com a abordagem do artigo que diz que o texto foi semanticamente cuidadosamente
elaborado. Que é significativo que o Papa Bento XVI rompa o silêncio, e que pela primeira vez, utilize os meios de
comunicação oficiais para fazer este ”esclarecimento”… e que o ”esclarecimento” se dê em terceira pessoa. Concordo
também que a reação das autoridades no Vaticano evidencia que este é um tema latente e definitivamente não
esclarecido de modo cabal.
Pe. Rodrigo Maria, escravo inútil da Santíssima Virgem”
Fonte: “OnePeterFive responde ao desmentido da Sala de Imprensa da Santa Sé. Dollinger confirma diálogo”
https://fratresinunum.com/2016/05/23/onepeterfive-responde-ao-desmentido-da-sala-de-imprensa-da-santa-se-dollinger-confirmadialogo/#comments
Texto complementar 01:
Dom Manoel Pestana: "O Concílio Vaticano II está relacionado com o terceiro segredo de Fátima": https://goo.gl/cH4iki

Texto complementar 02:
“Cardeal Ratzinger: Nós não publicamos todo o Terceiro Segredo de Fátima: https://goo.gl/RQFH81

***
Bartholomeu
23 maio, 2016 às 8:35 pm
Eu tive como confessor, durante um largo período, o próprio padre da diocese de Anápolis a quem o pe. Dollinger
confidenciou por primeiro essa história de seu diálogo com Ratzinger, e esse padre me contou, por sua vez, o que
Dollinger lhe contara. Por minha vez, contei tudo ao professor Orlando Fedeli, pessoalmente, em São Paulo, em meados
de 2007, e, no Congresso da Montfort de 2007, o professor Fedeli me fez contar o caso também a outros alunos seus. O
professor Fedeli, inclusive, se empolgou tanto com a notícia que tomou um avião e foi até a Alemanha, entre outubro e
novembro de 2007, para encontrar-se com o pe. Dollinger. Eles se encontraram e conversaram longamente durante
alguns dias. Logo após seu retorno, perguntei ao professor Fedeli sobre o que lhe contara o pe. Dollinger, mas ele só
quis responder-me que o pe. Dollinger lhe contara muitas coisas extremamente importantes e que ele, Fedeli, lhe pedira
que não morresse sem revelar tudo o que sabia… Aí veio a conhecida entrevista do Fátima Crusader, em maio de 2009,
dando publicidade ao diálogo Dollinger-Ratzinger. Creio que a intervenção do professor Fedeli, em 2007, foi crucial para
determinar o pe. Dollinger a romper mais claramente com o silêncio (quase completo) que vinha guardando até então.
(ps.: o que o meu confessor acima referido me contou, pela época, foi, em resumo, que ele, quando era seminarista no
seminário de que o pe. Dollinger era reitor, em certa ocasião Dollinger lhe confidenciou que o cardeal Ratzinger lhe
deixara ler o próprio manuscrito da Irmã Lúcia com o Terceiro Segredo. Foi essa a informação que passei ao prof. Fedeli
e cuja confirmação o professor, por sua vez, foi buscar com o próprio pe. Dollinger na Alemanha.)

Fonte: “OnePeterFive responde ao desmentido da Sala de Imprensa da Santa Sé. Dollinger confirma diálogo”
https://fratresinunum.com/2016/05/23/onepeterfive-responde-ao-desmentido-da-sala-de-imprensa-da-santa-se-dollinger-confirmadialogo/#comments

----------------------Salve Maria!
Segue uma constatação de interesse:
Na segunda-feira, dia 06 de junho de 2016, assisti à aula do querido e reverendo Padre Paulo Ricardo a respeito do terceiro
segredo de Fátima.
Em mais de um momento ele deixou claro que reconhece que o evento “Fátima” é sobrenatural e que tem muitas perguntas a
respeito do terceiro segredo.
Em uma dada altura da aula, ele cita um argumento muito usado por altos membros da Cúria Romana: o de que a irmã Lúcia,
mero instrumento que foi, pode ter (em sua limitação humana) se equivocado ao escrever a explicação de Nossa Senhora a
respeito do terceiro segredo e que, justamente por isso, o Vaticano tenha preferido manter oculta essa parte uma vez que ela
poderia não retratar fielmente a explicação de Nossa Senhora para a visão relativa ao terceiro segredo.
Há um contra-argumento extremamente interessante que consta do diário inédito da Irmã Lúcia intitulado “O meu caminho” (Fonte:
https://goo.gl/bsycxf). Veja:
Por volta das 16h do dia 3 de janeiro de 1944, na capela do convento, diante do sacrário, Lúcia pediu a Jesus que lhe fizesse
conhecer a Sua vontade: “senti então, que uma mão amiga, carinhosa e maternal me toca no ombro”.
É “a Mãe do Céu” que lhe diz: “Está em paz e escreve o que te mandam, NÃO PORÉM O QUE TE É DADO ENTENDER do seu
significado”, querendo aludir ao significado da visão que a própria Virgem lhe tinha revelado. (destaque meu).
(...)
Assim lhe foi dada a força para que escrevesse o Terceiro Segredo.

Trecho extraído do diário inédito da Irmã Lúcia intitulado “O meu caminho”. Fonte: https://goo.gl/bsycxf
Do acima exposto, fica muito claro que o Céu preveniu claramente a possibilidade de que a Irmã Lúcia escrevesse algo
distorcendo o que Nossa Senhora disse.
Mais. Nas numerosas visões que teve, Irmã Lúcia seria corrigida caso escrevesse algo que não fosse do agrado do Céu.
Salve Maria!

----------------------Fato extremamente curioso. Se até a visão do Inferno (contida no primeiro segredo), algo bastante óbvio, mereceu uma
explicação por parte de Nossa Senhora que dirá então a muito enigmática visão do terceiro segredo (Visão do terceiro
segredo: dentre outras coisas, a imagem de um Papa caminhando e rezando por uma cidade em ruínas, o Papa
martirizado, etc.). Não haveria também uma explicação para essa visão enigmática? Então porque ela não foi publicada
pelo Vaticano no ano 2.000, quando da “revelação” do terceiro segredo? Será porque nessa explicação, e em
conformidade com que disseram cinco Cardeais, Nossa Senhora MANDA que não fosse convocado o Concílio Vaticano
II?
-----------------------

