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Peregrinação de A Verdadeira Vida em Deus a Moscou - 2 a 10 de setembro de 2017

COMO UNIR NOSSAS DIVISÕES E TRAZER A PAZ AO MUNDO?
Pe. Teófilo Rodríguez
Fundador e diretor da Fraternidade da Divina Misericórdia
dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria
Sede em Colón, Panamá

Paz e alegria!
Em Jesus e Maria
Amadíssimos irmãos nos Sagrados Corações de Jesus e Maria,
Pediram-nos que contribuíssemos com algumas propostas sobre como unir
nossas divisões e trazer a paz ao mundo.
Eu resumiria em 5 pontos-chave, a partir da resposta de Jesus a São Judas
Tadeu narrada pelo evangelista João no capítulo 14,22-31.
"Se alguém me ama, guardará a minha palavra; meu Pai o amará, e
nós viremos e faremos nele a nossa morada.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que
ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu tenho dito estas
coisas enquanto estou convosco.
Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele
vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito.
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é à maneira do mundo que
a dou.
Não se perturbe nem se atemorize o vosso coração.
Ouvistes o que eu vos disse: "Eu vou, mas voltarei a vós". Se me
amásseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do
que eu.
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Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer,
creiais.
Já não falarei mais convosco, pois vem o Príncipe deste mundo.
Ele não pode nada contra mim. Mas é preciso que o mundo saiba que
eu amo o Pai e faço como o Pai mandou.
Levantai-vos! Vamo-nos daqui! (Jo 14,22-31)
A meu ver, nessa passagem estão os cinco pontos-chave para superar as
divisões e trazer a paz ao mundo:
1.
2.
3.
4.
5.

Amar e guardar a Palavra de Deus.
Deus quer fazer morada em você, em mim, em nós.
O Espírito Santo ensinará e recordará as promessas de Cristo.
A paz verdadeira só virá de Cristo.
O príncipe do mundo não tem poder sobre Jesus Cristo.

Vamos discorrer brevemente sobre cada um desses pontos, e que esta
peregrinação aqui na Rússia seja o prenúncio da grande unidade que nos
chega como filhos de um mesmo Pai, apóstolos do fim dos tempos
previstos e testemunhas do Espírito Santo do triunfo do Sagrado Coração
de Jesus e do Imaculado Coração de Maria.

1-

AMAR E GUARDAR A PALAVRA DE DEUS

Para Nosso Senhor, amar implica guardar, o que também equivale a
obedecer. Não basta dizer a Deus "Eu te amo". O amor será demonstrado
obedecendo, cumprindo sua Palavra com o coração.
Ao celebrar os 100 anos de Fátima neste ano de 2017, todos devemos fazer
um "mea culpa", pois, se tivéssemos obedecido à mensagem de Nossa
Senhora, não teria ocorrido a Segunda Guerra Mundial nem o surgimento
da ideologia comunista. Nem hoje a ideologia de gênero, que é diabólica,
como definiu o Papa Francisco.
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Em todas as aparições, a Santíssima Virgem pediu aos santos partorzinhos
que rezassem o Terço pela Paz e salvação do mundo. Repetindo com uma
insistência que até impressiona.

2.
DEUS QUER FAZER MORADA EM VOCÊ, EM MIM, EM
NÓS
Todas as Escrituras estão repletas de referências em que Deus mostra seu
desejo de estar e conviver conosco. As palavras variam, mas seu sentido é o
mesmo: casa, mansão, palácio, templo, quarto e desponsório.
Cântico dos Cânticos 1,4.
"Leva-me atrás de ti. Corramos! Que o rei me introduza nos seus
aposentos: exultemos e alegremo-nos contigo, celebrando teus amores,
melhores que o vinho. Com razão elas te amam."
Isaías 32,18
"O meu povo, então, habitará em ambiente feliz, em residência segura,
moradia tranquila".
Oseias 2,21-22
"Eu me casarei contigo para sempre, casamos conforme a justiça e o
direito, com amor e carinho. Caso-me contigo com toda a fidelidade e
então conhecerás o Senhor."
O Papa Francisco afirmava, em 2 de outubro de 2016, em um encontro
inter-religioso no Azerbaijão: As religiões, pelo contrário, ajudando a
discernir o bem e a pô-lo em prática com as obras, a oração e o esforço
do trabalho interior, são chamadas a construir a cultura do encontro e
da paz, feita de paciência, compreensão, passos humildes e concretos. É
assim que se serve a sociedade humana. Esta, por sua vez, está sempre
obrigada a vencer a tentação de se servir do fator religioso: as religiões
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não devem jamais ser instrumentalizadas e nunca se podem prestar a
apoiar conflitos e confrontos."
Não quero encerrar esse item sem recordar algumas palavras proféticas do
Espírito de Deus. Em 3 de abril de 1995: "Os Novos Céus (...) existirão
quando Meu Espírito Santo for derramado do alto em todos vós, do
mais alto Céu (...) para fazer um céu de vossa alma, a fim de que neste
Novo Céu, Eu seja glorificado (...). (A Verdadeira Vida em Deus)
Em 13 de junho de 1929, em Tuy, Nossa Senhora pede a Lúcia "a
consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, com menção
especial à Rússia. Que seja feita pelo Santo Padre, em união com todos
os bispos do mundo".
Fátima abriu as portas a uma nova era - a do Imaculado Coração de Maria.
A desobediência a Deus é filha da soberba e é o próprio demônio que a
incentiva, porque ele não sabe ser humilde.
Em 2 de junho de 1987, Vassula recebe do Senhor uma missão que tem lhe
causado grandes padecimentos, mas que é o desejo mais profundo de Jesus
e que aparece no evangelho de São João 17,21:
"Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. Que eles
estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste".
A visão das barras de ferro verticais, uma ao lado da outra, representa a
Igreja Católica Romana, a Igreja Protestante e a Igreja Ortodoxa. Os três
ramos do cristianismo que resistem a obedecer e dobrar-se pelo fogo do
Espírito Santo para alcançar a unidade.
O Senhor afirmou: "Para vos unirdes, todos vos deveis curvar, todos
deveis estar dispostos a vos curvar sendo mais flexíveis". "Como
podem suas cabeças (as autoridades da Igreja) juntar-se, a não ser que
todas se curvem?" (A Verdadeira Vida em Deus, 2 de junho de 1987)
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3.
O ESPÍRITO SANTO ENSINARÁ E RECORDARÁ AS
PROMESSAS DE CRISTO
A terceira parte do segredo de Fátima foi revelada por São João Paulo II
em 13 de maio de 2000.
A Irmã Lúcia escreveu, em obediência, em 3 de janeiro de 1944, a
mensagem nesses termos: "Depois das duas partes que já expus, vimos
ao lado esquerdo de Nossa Senhora um pouco mais alto um Anjo com
uma espada de fogo em a mão esquerda; ao cintilar, despedia chamas
que parecia iam incendiar 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 numa luz imensa que é
Deus: “algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho
quando lhe passam por diante”, um Bispo vestido de Branco, “tivemos
o pressentimento de que era o Santo Padre”. Vários outros Bispos,
Sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no
cimo da qual estava uma grande Cruz de troncos toscos como se fora
de sobreiro com a casca; o Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou
uma grande cidade meio em ruínas, e meio trêmulo com andar
vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos
cadáveres que encontrava pelo caminho; chegado ao cimo do monte,
prostrado de joelhos aos pés da grande Cruz foi morto por um grupo
de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo
foram morrendo uns trás outros os Bispos Sacerdotes, religiosos e
religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias
classes e posições. Sob os dois braços da Cruz estavam dois Anjos, cada
um com um regador de cristal na mão, neles recolhiam o sangue dos
Mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus."
Em 13 de maio deste ano, em sua visita a Fátima, o Papa Francisco se
apresentou diante da imagem de Nossa Senhora dizendo: "Neste lugar,
onde há cem anos a todos mostraste os desígnios da misericórdia do
nosso Deus, olho a tua veste de luz e, como bispo vestido de branco,
lembro todos os que, vestidos da alvura batismal, querem viver em
Deus e rezam os mistérios de Cristo para alcançar a paz."
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4.

A VERDADEIRA PAZ SÓ VIRÁ DE CRISTO

“Eu vos disse essas coisas para que, em mim, tenhais a paz. No mundo
tereis aflições. Coragem! Eu venci o mundo.” (Jo 16,33)
Lúcia de Fátima escreveu em suas memórias o que foi a Terceira Aparição,
que é sobre o inferno... "Vistes o inferno, para onde vão as almas dos
pobres pecadores; para salvá-las, Deus quer estabelecer
no mundo a devoção a Meu Imaculado Coração. Se fizerem o que Eu
vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz.
A guerra vai acabar. Mas, se não deixarem de ofender a Deus, no
reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite
alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que
Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes, por meio da
guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre.
Para impedi-la, virei pedir a consagração da Rússia a Meu Imaculado
Coração e a Comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se
atenderem a Meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz; se não,
espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições
à Igreja."
Temos que renovar nosso voto de permanecermos fiéis para que a paz
impere.
Em 17 de setembro de 1992, Nosso Senhor disse: "Eu sou manso e
humilde de coração e conheço tudo em vossos corações; por isso, pedi a
Meu Espírito e Meu Espírito virá em vosso auxílio; o Espírito, agora,
vos pede que rezeis frequentemente esta oração:
Jesus,
nem a morte, nem a vida, nem Anjos, nem Principados,
nem presente, nem futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade,
nem qualquer outra criatura, poderá jamais separar-me de Vós.
Prometo permanecer-Vos fiel, eis meu voto solene;
ajudai-me a ser fiel a este voto para todo o sempre; Amém.
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5.
O PRÍNCIPE DO MUNDO NÃO TEM PODER SOBRE JESUS
CRISTO
“Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, é porque o
Reino de Deus já chegou até vós.” (Lc 11, 20)
A última parte do segredo de Fátima já divulgado é uma soleníssima
afirmação da vitória de Deus sobre o Demônio. "Por fim, o Meu
Imaculado Coração triunfará".
A Igreja, desde sua existência, teve uma cadeia ininterrupta de
perseguições, martírios, ataques externos e internos, mas pesam as palavras
de Nosso Senhor: "Por isso, eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra
construirei a minha Igreja, e as forças do inferno não poderão vencêla". (Mt 16,18)
Que hoje possamos proclamar, nos 100 anos de Fátima, nesta amada
Rússia, o triunfo da paz e da unidade de todos os povos nos Corações de
Jesus e Maria. Amém. Amém.

