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A Conversão Sincera – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=oFfX29sC3jc

A Devoção e a Consagração à Santíssima Virgem como antídoto
antirrevolucionário
https://www.youtube.com/watch?v=_v3k0qZcIU0

A farsa do Aquecimento Global e a Nova Ordem Mundial
https://www.youtube.com/watch?v=k8hkbL1WKdY

A Necessidade de divulgar o Tratado
https://www.youtube.com/watch?v=XUH8-g2P9cA

A Nova Ordem Mundial - Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=sfUJ4r4fgXI

A Santa Escravidão – Padre Rodrigo Maria – Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=800uv71xwfo

A Santa Escravidão – Padre Rodrigo Maria – Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=3Kwi0zB-LWI

A Santa Escravidão – Padre Rodrigo Maria – Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=fKwBA1oaMZQ

A Santa Missa por Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=NFM8MDykjI8

Alerta a todos os cristãos em tempo de eleições – Como escolher
candidatos
https://www.youtube.com/watch?v=c1X0eYpz1Hk

Ano Novo, Vida Nova – Conselhos para se ter um ano melhor e mais
próximo de Deus
https://www.youtube.com/watch?v=DtRNkz6ZcW4

As festas de Padroeiro – Erros a serem corrigidos
https://www.youtube.com/watch?v=K7qze1Uq4oI

As ovelhas de Deus têm-se perdido – Muitíssimas almas têm ido para o
Inferno
https://www.youtube.com/watch?v=-31_bmOhgCk

Aula 1: Estudo Bíblico Catequético: “Imagens” – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=d5ZMdZmC0Pw

Aula 2: Estudo Bíblico Catequético: “Intercessão dos Santos” – Padre
Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=OLRiqyOEw9I

Aula 3: Estudo Bíblico Catequético: “Virgindade Perpétua de Maria” –
Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=XjtAjorwIHI

Aula 4: Estudo Bíblico Catequético: “Santa Igreja” – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=P_Qf8Q7wTyM

Aula 5: Estudo Bíblico Catequético: “Dúvidas da Fé” – Padre Rodrigo
Maria
https://www.youtube.com/watch?v=lSmiEN-_ETw

Cadeias (correntes) de Nossa Senhora – Loja Virtual Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=wJ3S_AkeyUk

Campanha: Doe seus méritos – Lançamento – 13 de Outubro
https://www.youtube.com/watch?v=m94SqGEodps

Campanha contra os sacrilégios e profanações ao Santíssimo Sacramento
https://www.youtube.com/watch?v=BvtIR28E-Ek

Comentário a respeito do grande número de Policiais Militares mortos Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=6FB6iJa3vAY

Como a esquerda tem manipulado o nosso povo

https://www.youtube.com/watch?v=DJXxvDK0Q5Q

Como a nova ordem mundial está influindo em nossa vida e na vida de
nosso País
https://www.youtube.com/watch?v=2RPC4HKERBQ

Condenação de Lula - Ninguém pode seguir a Jesus Cristo e o Lula ao
mesmo tempo - Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=u4_A2GH0lOg

Consagra-te 2012 – Pregação 01 (Manhã)
https://www.youtube.com/watch?v=BnnL7mf4bjc

Consagra-te – Padre Rodrigo
https://www.youtube.com/watch?v=AK5dsJiZM3o

Consagra-te – Abertura e Santa Missa
https://www.youtube.com/watch?v=Nsq3hridvig

Conversão ou Condenação – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=9G_w73qCGiE

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 01
https://www.youtube.com/watch?v=1J0f5ICOvAI

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 02

https://www.youtube.com/watch?v=TkDwbxLKKEk

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 03
https://www.youtube.com/watch?v=c_jelFhI7Zo

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 04
https://www.youtube.com/watch?v=D-p8nTFUQgo

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 05
https://www.youtube.com/watch?v=RA1vGuRtWJM

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 06
https://www.youtube.com/watch?v=M1HLpXnGBQM

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 07
https://www.youtube.com/watch?v=T3Ffn4Ro1eM

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 08
https://www.youtube.com/watch?v=MpmSPhbuBr4

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 09
https://www.youtube.com/watch?v=h7n56783uxU

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 10
https://www.youtube.com/watch?v=K3rT_CQ_AKw

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 12
https://www.youtube.com/watch?v=0qPz5MMknEE

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 13
https://www.youtube.com/watch?v=MGMn406vXRE

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 14
https://www.youtube.com/watch?v=zotlSpEJbLw

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 15
https://www.youtube.com/watch?v=UUCqDuqMPzE

Curso da Devoção e Consagração à Santíssima Virgem Maria – Aula 16
https://www.youtube.com/watch?v=6MA_bJ7xhqI

Denise Abreu e Padre Rodrigo Maria – Uma conversa sobre Política e a
Igreja Católica
https://www.youtube.com/watch?v=QfIejVe35iE

Do direito dos fiéis receberem Jesus na boca - Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=5opKJlshLGY

Dom Manoel Pestana Filho – Consagra-te em Natal
https://www.youtube.com/watch?v=V1VOgAECtlI

Ensinamento da Igreja: quem entra na Maçonaria, coloca-se no caminho
de Condenação
https://www.youtube.com/watch?v=IqefH-rjXB8

Entrevista com Padre Rodrigo Maria | Canal Terça Livre
https://www.youtube.com/watch?v=Vyrn3FRgH5o

Entrevista do Padre Rodrigo Maria à TV EWTN
https://www.youtube.com/watch?v=2jnjGhGLG90

Esclarecimento sobre a “Total Consagração” com Padre Rodrigo Maria e
Kevin Eger
https://www.youtube.com/watch?v=XV-sIGVTYSw

Esclarecimento sobre a falsa notícia de demissão do estado clerical
https://www.youtube.com/watch?v=2AaGd8JbvKM

Escola da Fé – 300 anos do Tratado da Verdadeira Devoção (Pe. Rodrigo
Maria e Pe. Paulo Ricardo)
https://www.youtube.com/watch?v=pdsNaCn-xRQ

Formação – Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem
https://www.youtube.com/watch?v=ws9_bJsAxKo

Hangout com Padre Rodrigo – O que pode salvar ou condenar uma pessoa
https://www.youtube.com/watch?v=0QWVPctA7OM

Hangout com Padre Rodrigo – Os tipos de pecado e os meios de superá-los
https://www.youtube.com/watch?v=p3Ul8kuU3C8

Hangout com Padre Rodrigo Maria – A necessidade de se receber o SS.
Corpo e Sangue de Nosso Senhor
https://www.youtube.com/watch?v=n8bIjelHFyQ

Hangout com Padre Rodrigo Maria – A Porta e o caminho estreito
https://www.youtube.com/watch?v=bPVAN2slQZE

Hangout com Padre Rodrigo Maria – A Providência de Deus
https://www.youtube.com/watch?v=fHWg7LPhX7Y

Hangout com Padre Rodrigo Maria – Dificuldades para perseverar na
graça em nossos tempos
https://www.youtube.com/watch?v=c8jOQ73xBlQ

Hangout com Padre Rodrigo Maria – O Mistério e a Grandeza da Santa
Missa
https://www.youtube.com/watch?v=1aO-e1A4Vl0

Hangout com Padre Rodrigo Maria – Somente os Justos entrarão no reino
de Deus
https://www.youtube.com/watch?v=uQfxq1UdsJc

Hangout com Padre Rodrigo Maria – Vida na Graça

https://www.youtube.com/watch?v=1rKc6rJH56M

Hangout com Padre Rodrigo Maria, Anderson Reis e Hélio Maria – Total
Consagração à Santíssima Virgem
https://www.youtube.com/watch?v=hAJ-yEIGbZw

Hangout com o Padre Rodrigo Maria – A importância e necessidade dos
sacramentos para nossa salvação
https://www.youtube.com/watch?v=VUByE5vbJVo

Hangout com o Padre Rodrigo Maria e Prof. Hermes Nery – Ser Igreja
Hoje
https://www.youtube.com/watch?v=5CWcEH1P9Jg

Ideias Erradas sobre a Total Consagração - Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=LRuDGd4foiI

Indulgência - a grande Misericórdia de Deus desconhecida por quase todos
os cristãos
https://www.youtube.com/watch?v=z5XzsE_MQk8

Meditações Quaresmais, 1 - Apresentação - Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=D5eSMa2hbP4

Meditações Quaresmais, 2 - Quem reza se salva, quem não reza se
condena - Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=ihA72OEoilU

Meditações Quaresmais, 3 - Conversão e Confissão - Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=VhOHo5S1lXM

Meditações Quaresmais, 4 - Tempo de Jejum e Penitência - Padre Rodrigo
Maria
https://www.youtube.com/watch?v=F5KWsJ7Nwxk

O Brasil está em grande perigo
https://www.youtube.com/watch?v=7eqYKjt60Vw

O que acontece com os consagrados à Santíssima Virgem
https://www.youtube.com/watch?v=AJTfStkosVo

O que aconteceu com a Quaresma? – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=gRF2aaRWo8A

O que devemos fazer pela nossa salvação
https://www.youtube.com/watch?v=jE63soAWGpg

Os primeiros passos para a legalização da pedofilia
https://www.youtube.com/watch?v=rVS8MYpORIc

Padre adverte: assistir novelas é ajudar a promover a destruição das
famílias e o aborto
https://www.youtube.com/watch?v=wa5zuPqotig

Padre fala sobre terrorismo islâmico e questão da legítima defesa
https://www.youtube.com/watch?v=cdC_Gy8_YLs

Padre Rodrigo – Consagra-te em Orlando – FL
https://www.youtube.com/watch?v=AfSaaPqcD4Y

Padre Rodrigo – Pecado Original, Pecados, Vícios, Confissão, Céu e
Inferno
https://www.youtube.com/watch?v=4Vhcj36U8Qw

Padre Rodrigo Maria – "Pecado"
https://www.youtube.com/watch?v=j4a0wqRqdJc

Padre Rodrigo Maria – A Nova Ordem Mundial
https://www.youtube.com/watch?v=7x4oGV8Cv-8

Padre Rodrigo Maria – A Prática da Total Consagração – Consagra-te em
Orlando FL
https://www.youtube.com/watch?v=k0cGMMW3_rc

Padre Rodrigo Maria – A vida na graça de Deus – Consagra-te em Orlando
FL
https://www.youtube.com/watch?v=tEVONPQnELA

Padre Rodrigo Maria – Carnaval e a Colheita Maldita

https://www.youtube.com/watch?v=LdNpONaErVY

Padre Rodrigo Maria – Como educar seus filhos
https://www.youtube.com/watch?v=kD4VdN4kS3A

Padre Rodrigo Maria – Cristãos Contra o Golpe do PT
https://www.youtube.com/watch?v=84J8LTaSzHk

Padre Rodrigo Maria – Do grave dever dos pais de educar seus filhos
https://www.youtube.com/watch?v=7YfLgLGEuVM

Padre Rodrigo Maria – Guardar os domingos
https://www.youtube.com/watch?v=_74pRtZKyv4

Padre Rodrigo Maria – Homilia de Ano Novo (Como chegar ao Céu)
https://www.youtube.com/watch?v=XQxRvEPEJao

Padre Rodrigo Maria – Impeachment é golpe? Será?
https://www.youtube.com/watch?v=i8D7lfl8Bec

Padre Rodrigo Maria – O que é o Tratado de Consagração a Santíssima
Virgem
https://www.youtube.com/watch?v=i87dM1WTreM

Padre Rodrigo Maria – Para um cristão não pode haver diferença entre
felicidade e santidade

https://www.youtube.com/watch?v=EmTGhduX2rM

Padre Rodrigo Maria – Sem Papas na Língua
https://www.youtube.com/watch?v=fTOaYpgIr_E

Padre Rodrigo Maria – WebTv Comunidade Católica Resgate
https://www.youtube.com/watch?v=sPHcbOb6Rzc

Padre Rodrigo Maria: O que, é a missa, quem pode receber a Comunhão
https://www.youtube.com/watch?v=0YeMHH1sB7c

Padre Rodrigo Maria – Mistério e a Grandeza da Santa Missa
https://www.youtube.com/watch?v=kY750RGVdqo

Padre Rodrigo Maria – Muitos vão para o Inferno porque abrem ou
fomentam o comércio aos domingos!
https://www.youtube.com/watch?v=oWzY6Clk5nU

Padre Rodrigo Maria a respeito do PT, a CNBB e os Católicos Que Votam
em Socialistas/Comunistas
https://www.youtube.com/watch?v=msowDNm7rfQ

Padre Rodrigo Maria explica porque os Evangélicos/Protestantes são
otários
https://www.youtube.com/watch?v=qnMx-dNShvE

Padre Rodrigo Maria fala da Nova Ordem Mundial e a crise na Igreja
https://www.youtube.com/watch?v=4ZmbnbNPqXE

Padre Rodrigo Maria Pregação sobre a Confissão dos Pecados parte I
https://www.youtube.com/watch?v=EaMnYL49D80

Padre Rodrigo Maria Pregação sobre a Confissão dos Pecados parte II
https://www.youtube.com/watch?v=30ep2Yph0g0

Padre Rodrigo Maria: A Igreja Católica do Brasil – fevereiro/2016
https://www.youtube.com/watch?v=9oS1NPia1Jk

Padre Rodrigo Maria: A Infiltração Socialista/Comunista da CNBB
https://www.youtube.com/watch?v=EPJhlq20pXI

Padre Rodrigo Maria: A Reforma Política da CNBB é Demoníaca!...
https://www.youtube.com/watch?v=gALvClmtqSE

Padre Rodrigo Maria: O PT quer uma ditadura Anticristã
https://www.youtube.com/watch?v=X9xAc7Kucms

Padre Rodrigo Maria: Os católicos não podem votar no PT!
https://www.youtube.com/watch?v=InxtL3FGH1w

Padre Rodrigo Maria – Pregação
https://www.youtube.com/watch?v=PyakLHJHmzA

Para Ser Santo no Novo Ano (Homilia) – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=r8BzJHZnkfw

Pecado Mortal - O Obstáculo para nossa Salvação - Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=RHZgVeZfhuQ

Porque muitos, mesmo dentro da Igreja, estão a caminho do Inferno
https://www.youtube.com/watch?v=hy37C6cKn-g

Porta dos Fundos: blasfêmia e escárnio contra a fé cristã
https://www.youtube.com/watch?v=oJ1sUOGlZFg

Pregação – Padre Rodrigo Maria – Conversão
https://www.youtube.com/watch?v=CXEl060PjPc

Pregação – Padre Rodrigo Maria – Vida Espiritual
https://www.youtube.com/watch?v=03V5q_izu4M

Pregação Padre Rodrigo Maria, Parte I – “Revestidos da Força do Alto”
https://www.youtube.com/watch?v=rUR0wkhFgRo

Pregação Padre Rodrigo Maria, Parte II – “Revestidos da Força do Alto”
https://www.youtube.com/watch?v=zcX3AHu9ioU

Pregação Padre Rodrigo Maria, Parte III – “Revestidos da Força do Alto”
https://www.youtube.com/watch?v=U4WIGWjf3rk

Preparação para a total Consagração à Santíssima Virgem
https://www.youtube.com/watch?v=PLjVa1lzHZs

Qual é a finalidade da Consagração a Santíssima Virgem
https://www.youtube.com/watch?v=aR0IO6siQmk

Quem vai à Santa Missa e comunga precisa fazer Ação de Graças
https://www.youtube.com/watch?v=wJ-8MhQ9_a8

São Luís Maria G. de Montfort – 300 Anos de Céu do grande apóstolo da
“Total Consagração”
https://www.youtube.com/watch?v=LIojPlbrw3Y

Segredo da Verdadeira Devoção – Loja Virtual Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=co1YrIKEWkQ

Sermão da Quarta-Feira de Cinzas - Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=4C7cjfOiaoo

Sermão da Solenidade da Epifania do Senhor – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=DiykivfKFEg

Terceirizando a Educação dos Filhos - Padre Rodrigo Maria

https://www.youtube.com/watch?v=cZOnKgQTnSQ

Venezuela, Bolívia e a implantação do comunismo na América Latina Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=rrEIsPtclqY

Vida Espiritual – Pregação Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=lad4Tt19HEA

---------------------------------

A respeito do conteúdo não revelado do “Terceiro Segredo de Fátima”
Impressionante testemunho do Padre Rodrigo Maria
Fundador da Fraternidade Arca de Maria
Fonte: https://fratresinunum.com/2016/05/23/onepeterfive-responde-ao-desmentido-dasala-de-imprensa-da-santa-se-dollinger-confirma-dialogo/#comments
“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
seguiu-se 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-almirde-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-deimprensa-da-santa-se-dollinger-confirma-dialogo/#comments

Texto complementar 01: Dom Manoel Pestana: "O Concílio Vaticano II está relacionado
com o terceiro segredo de Fátima"
https://fratresinunum.com/2010/05/24/roma-discurso-de-dom-manoel-pestana-filho-bispoemerito-de-anapolis-em-conferencia-sobre-fatima/
Texto complementar 02: “Cardeal Ratzinger: Nós não publicamos todo o Terceiro Segredo
de Fátima.
https://fratresinunum.com/2016/05/17/cardeal-ratzinger-nos-nao-publicamos-todo-oterceiro-segredo-de-fatima/

***
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-deimprensa-da-santa-se-dollinger-confirma-dialogo/#comments

