Apêndice VI

Fotografias

A janela da cadeia onde o Administrador
de Ourém prendeu as três crianças.
Artur de Oliveira Santos, o Administrador de Ourém, que raptou e
prendeu os videntes de Fátima em
Agosto de 1917, ameaçando-os de
morte se não revelassem o Segredo
que a Virgem Maria lhes dissera.
Recusaram-se a ceder à ameaça e
foram eventualmente libertados.

A primeira página do jornal anticlerical
O Século, um dos diários mais importantes de Portugal, em que se descreve com
grande pormenor o Milagre do Sol. Até
este grande jornal anti-católico se viu
forçado a reconhecer “como o Sol bailou
ao meio-dia em Fátima”.
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Uma multidão de 70.000 pessoas reuniu-se debaixo de chuva torrencial na Cova da Iria para testemunhar o Milagre do Sol em 13 de
Outubro de 1917.

A multidão ficou espantada e aterrorizada com o Milagre
do Sol.

O Padre Joaquín Alonso, arquivista oficial de Fátima
durante dezasseis anos até ao seu falecimento, que
teve acesso sem restrições à Irmã Lúcia. O Padre Alonso disse que o Terceiro Segredo, que se segue às palavras “Em Portugal se conservará sempre o dogma da
Fé etc.”, prediz provavelmente “a crise da Fé na Igreja
e a negligência dos próprios pastores.”
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O texto italiano da entrevista de 1984 do Cardeal Ratzinger à revista Jesus, em
que o Cardeal revelou que
o Terceiro Segredo fala de
“perigos que ameaçam a Fé
e a vida do Cristão e, consequentemente, do mundo”, e
que também contém “o que
tem sido dito, muitas e muitas vezes, em várias outras
aparições marianas.” A visão publicada pelo Vaticano
em Junho de 2000 não corresponde a estas revelações
do Cardeal.

Texto reproduzido fotograficamente d’A Mensagem de Fátima, em que o
Cardeal Bertone declara: “A decisão tomada pelo Santo Padre João Paulo II
de tornar pública a terceira parte do ‘segredo’ de Fátima encerra um pedaço
de história, marcado por trágicas veleidades humanas de poder e de iniquidade...” Esta asserção ridícula levou os Católicos a perguntar porque é que
o Vaticano não tinha terminado o período de trágicas veleidades humanas
de poder e de iniquidade, revelando a visão do “Bispo vestido de Branco”
em 1960, quando Nossa Senhora desejava que fosse revelado.
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A Irmã Lúcia no caixão. Só
depois de ela ter falecido é
que o Cardeal Bertone introduziu novas declarações supostas de Lúcia que nunca
tinha mencionado antes, e
para as quais não existe corroboração independente.

Nesta fotografia da revista Life, em 1949, o Bispo D.
José Correia da Silva mostra o envelope exterior que
ele preparou, contendo um
texto do Terceiro Segredo,
antes do seu envio para o
Vaticano em 1957.

Fotografia da revista Paris-Match, de 1958, mostrando o cofre de madeira nos aposentos papais
de Pio XII, em que estava guardado um texto do
Terceiro Segredo. O texto deste cofre não era o
texto existente no arquivo do Santo Ofício.
Durante a sua
entrevista
no
Porta a Porta,
em 31 de Maio
de 2007, o Cardeal
Bertone
mostra perante
as câmaras o envelope exterior
que o Bispo D.
José Correia da
Silva mostrara à
revista Life em
1949.
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Bertone mostra
perante as câmaras um envelope exterior,
não lacrado, de
um texto do Segredo, em que
Lúcia escrevera
o nome do Bispo de Leiria ─
que tinha Fátima a seu cuidado.

O Cardeal Bertone quando mostrava o lacre nas costas do envelope
preparado pelo Bispo D. José Correia da Silva.

O livro do Cardeal Bertone L’Ultima Veggente di
Fatima (A Última Vidente de Fátima) pretende ser
uma resposta ao livro de Socci, mas não consegue
confrontar nenhum dos seus pontos, embora faça,
ao mesmo tempo, revelações que são devastadoras
para a asserção de Bertone de que revelara o Terceiro Segredo na sua totalidade.
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Os dois envelopes do Terceiro Segredo.
Em cima e ao meio: Frente e costas (mostrando o lacre) do envelope no 1 do Terceiro Segredo, com a anotação manuscrita pela Irmã Lúcia da “ordem expressa
de Nossa Senhora” para que este envelope só fosse aberto em 1960.
Em baixo: O envelope no 2 do Terceiro Segredo, também com o aviso manuscrito pela Irmã Lúcia de que, “por ordem expressa de Nossa Senhora”, só podia ser aberto em 1960.
O Cardeal Bertone não mencionou a existência destes dois envelopes, e da
“ordem expressa de Nossa Senhora” escrita em ambos, entre 26 de Junho de
2000 e o programa televisivo de 31 de Maio de 2007. Até essa altura, Bertone
tinha sempre mantido que havia apenas um envelope e que Lúcia nunca tinha
recebido uma ordem da Santíssima Virgem sobre 1960.
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Bertone revela
perante as câmaras que o texto da visão do
Bispo vestido
de branco estava escrito num
só fólio (folha
dobrada) de papel de caderno
de apontamentos, embora no
seu próprio livro, publicado
semanas antes,
dissesse que, quando se encontrara com Lúcia em Abril de 2000, ela autenticara fólios (folhas) de papel. Portanto, há pelo menos uma folha de papel relativa
ao Terceiro Segredo de Fátima que falta.
Um grande plano do fólio em que estava escrito
por Lúcia o texto da visão,
mostrando claramente que
não é a “carta ao Bispo de
Fátima” em que ela revelava o conteúdo do Segredo.
Bertone admitiu perante
as câmaras que o fólio que
mostrou não é uma carta.
A carta que falta provavelmente explica o significado da visão.
Depois de aparecer na televisão
para mostrar o
texto da visão do
“Bispo vestido de
branco,” Bertone
esteve presente
num evento a que
chamaram “Toda
a verdade e nada
mais do que a
verdade” — um
comentário irónico às dúvidas que
rodeiam a sua suposta revelação
da totalidade do
Terceiro Segredo.
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O Arcebispo Loris F. Capovilla, que ainda é
vivo e que foi secretário do Papa João XXIII.
O Arcebispo revelou a Solideo Paolini que
há dois envelopes e dois textos referentes ao
Terceiro Segredo de Fátima, e que um dos
textos estava guardado nos aposentos papais,
dentro de um envelope maior (o “envelope
Capovilla”), no qual Capovilla escrevera as
palavras ditadas por João XXIII (“Não me
pronuncio”) e os nomes das pessoas a quem
o Papa revelara o conteúdo. Bertone nunca
mostrou este envelope, embora Capovilla
confirmasse a sua existência durante um programa de televisão em Setembro de 2007, programa esse que o próprio Bertone organizara.

Solideo Paolini, o jovem intelectual italiano a quem o Arcebispo Capovilla revelou a existência de dois
textos e envelopes diferentes (o “envelope Bertone” e o “envelope Capovilla”) que compreendiam a totalidade do Terceiro Segredo.

Antonio Socci, o intelectual, jornalista e apresentador de televisão italiano,
cujo livro Il Quarto Segreto di Fatima (O
Quarto Segredo de Fátima) conclui com as
seguintes palavras: “[Q]ue há uma parte
do Segredo por revelar e considerada impossível de ser nomeada é uma certeza. E
hoje — tendo decidido negar a
sua existência — o Vaticano corre o risco de se expor a pressões
muito fortes e a chantagem.”
A publicação d’Il Quarto Segreto
reacendeu a controvérsia do Terceiro Segredo e forçou o Vaticano a tentar responder às provas
esmagadoras de Socci que demonstravam o encobrimento de
um texto do Terceiro Segredo.

