Continuado da capa dorsal

• Há dois envelopes diferentes do Terceiro Segredo,
cada um dos quais tem, na letra da Irmã Lúcia,
o aviso de que, por “ordem expressa de Nossa
Senhora”, o envelope não podia ser aberto antes
de 1960.
• Há duas localizações diferentes para estes
envelopes: o arquivo do Santo Ofício para um, e os
aposentos papais para o outro.
• Um texto do Segredo estava dentro de um envelope
exterior, com umas linhas ditadas pelo Papa João
XXIII, que estava guardado nos aposentos papais
– envelope este que o Secretário de Estado nunca
mostrou, embora já admita que o envelope existe.
• Há duas traduções diferentes do Terceiro Segredo
para italiano, nenhuma das quais foi apresentada
em público pelo Vaticano.

Papa Bento XVI em Fátima em
13 de Maio de 2010
O Papa Bento XVI, na sua peregrinação a Fátima, fez
questão de se referir ao Terceiro Segredo. Confirmou que se
refere ao presente e a “realidades futuras da Igreja, que estão a desenvolver-se e a revelar-se pouco a pouco”; que hoje é
sobre “ataques contra o Papa e a Igreja ... [vindos] de dentro
da Igreja” que mostram “de uma maneira realmente terrível
que a maior perseguição da Igreja não vem dos inimigos no
exterior, mas resulta do pecado na Igreja”. O Papa Bento XVI
declarou a 500.000 peregrinos na esplanada de Fátima, em
frente da Basilica antiga, que:
“Engana-se quem pensar que a missão profética de Fátima
está concluida.”

http://www.secretstillhidden.com/pt/pdf/insidefront.pdf

• Três Papas leram textos do Segredo em duas datas
diferentes – com anos de diferença – desde 1959,
embora a explicação “oficial” do Vaticano diga que
cada um dos Papas só fez uma leitura.
Apesar disto, espera-se que os fiéis católicos acreditem
que há apenas um texto do Terceiro Segredo, e que
a Santíssima Virgem não tinha nada a dizer sobre o
significado da importante visão que confiara aos videntes de
Fátima. Quem ainda acreditar nisto, não terá boas razões
para o fazer depois de ler este livro. E, dada a urgência
absoluta do Segredo para cada habitante do planeta, o caso
aqui apresentado deverá motivar a todos, Católicos ou não,
para que exijam que o Vaticano revele a todo o mundo as
palavras ocultadas da Santíssima Virgem – antes que seja
tarde demais.

