O Apostolado da Índia
do Fatima Center
Apostolado aos sacerdotes · Orfanato na Índia
A Índia foi sempre um país em que o Padre Gruner e The Fatima Crusader
tiveram uma boa recepção, por Nossa Senhora de Fátima e a Sua Mensagem urgente.
Esta recepção calorosa ajudou-o a dirigir um Apostolado sempre em expansão naquele
país há mais de 26 anos. Mas ainda mais importante é a recepção e o apoio dos muitos
Bispos da Índia, destacando-se entre estes Bispos o Arcebispo Rayappa Arulappa,
antigo Arcebispo de Chennai.
Numa carta enviada a todos o padres e Bispos da Índia, datada da Quinta-feira
Santa de 1992, o Arcebispo R. Arulappa recordou aos seus irmãos no sacerdócio que os
pedidos de Nossa Senhora de Fátima ainda estavam para ser satisfeitos.
“Há vários anos,” escreveu o Arcebispo, “que estou intrigado e espantado pelo
facto de que pelo menos três Papas (Pio XII, Paulo VI e João Paulo II) obedeceram
parcialmente a Nossa Senhora, consagrando o mundo, mas todos eles se detiveram antes
de cumprir o ponto mais importante, ou seja, a Consagração colegial da Rússia.
“O Papa João Paulo II até disse (depois de consagrar o mundo em 1984) que
Nossa Senhora ainda estava à espera da Consagração específica da Rússia que pediu em
Fatima.
“Parece claro...” continuou, “que algum género de acordo entre o Vaticano e
Moscovo continua a interpor-se. Obviamente, o demónio, a mais habilidosa de todas as
criaturas, parece ter levado até os Papas para uma situação desastrosa.”
O Arcebispo Arulappa concluiu esta carta com uma observação muito a
propósito: “Numa análise final, a campanha contra a Consagração é, na verdade, o
último grande esforço de satanás para vencer, porque sabe que o triunfo do Imaculado
Coração significa a sua derrota final.”
Quando vemos o grande amor que os fiéis indianos mostram a Nossa Senhora de
Fátima, e quando lemos as corajosas declarações episcopais, como as do Arcebispo
Arulappa, não surpreende que o Apostolado do Padre Gruner tenha conseguido
estabelecer ali um florescente Centro de Fátima

Uma procissão para Nossa Senhora
Numa das suas muitas viagens à Índia, o Padre Gruner fez uma visita da imagem
à Arquidiocese de Hyderabad, quando toda a região sofria uma seca.
À medida que a procissão avançava pelas ruas de uma das aldeias mais pequenas
da Arquidiocese, centenas de pessoas vinham saudar a imagem de Nossa Senhora, que
era levada aos ombros dos homens.
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Ainda mais notável foi que, no meio de uma seca, os fiéis indianos trouxeram
água, talvez a coisa mais preciosa que tinham naquele momento, e espalharam-na pelo
caminho em frente de Nossa Senhora. Era a sua maneira de “lavar o caminho” para a
Mãe Maria.
O Céu pareceu sorrir a este acto generoso de devoção, porque, dois dias mais
tarde, a região de Hyderabad recebeu chuva torrencial. A cidade de Hyderabad foi
abençoada com chuva, mas o centro do aguaceiro era aquela pequena aldeia. A seca
acabou, com grande alívio do povo. Disseram ao Padre Gruner que o dilúvio foi ainda
maior do que acontece na região durante as monções.
Uma semana mais tarde, ainda se podiam ver nos campos grandes poças de
água. De facto, caiu tanta chuva que nem uma semana de calor intenso durante o dia
conseguiu evaporar toda a água. Este aguaceiro simboliza a chuva de graças que Nossa
Senhora enviará ao mundo quando se fizer a Consagração da Rússia.

O Orfanato
Uma das obras mais importantes do Fatima Center na Índia é o Orfanato do
Imaculado Coração de Maria, naquela mesma aldeia que foi abençoada com a chuva.
O Fatima Center começou o Orfanato em 1994, com a bênção do Arcebispo
Semineni Arulappa, primo do Arcebispo Rayappa Arulappa.
O Orfanato foi inicialmente alojado num edifício mais antigo. Desde então, o
Fatima Center construiu um Orfanato novo, chamado Casa do Imaculado Coração de
Maria, que serve as necessidades dos órfãos por intermédio das boas irmãs que o
dirigem. As cinco irmãs vestem hábito completo, e uma delas cuida de cerca de 100
crianças do Orfanato, com idades entre os 3 e os 16 anos. Até há espaço para uma maior
expansão do Orfanato, se for preciso. O edifício actual é suficientemente forte para se
acrescentar mais um andar superior.
Uma das moças do Orfanato entrou no convento, e um dos nossos jovens, depois
de se formar e deixar o Orfanato, veio a ter sucesso na vida empresarial. Há uns anos,
quando o Orfanato precisou de um novo sistema séptico, o antigo órfão deu metade do
dinheiro, sendo o restante dado pelo Fatima Center.
Com o apoio dos nossos leitores, o Fatima Center também construiu o
dispensário médico de S. José, que se encarrega das necessidades médicas de três
aldeias. Uma enfermeira, que é também uma das irmãs, reside lá a tempo inteiro, e vêm
médicos regularmente para ajudar as pessoas que ali vivem.
Depois disso, o Fatima Center construiu um convento, chamado Convento do
Sagrado Coração, para as irmãs que não só tratam do Orfanato e do dispensário, como
também ocupam o lugar de directora e de alguns professores que exercem nas escolas
primária e secundária católicas de S. Paulo.
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Apostolado aos sacerdotes
A nossa delegação na Índia dirige a expedição de The Fatima Crusader e de
outros materiais aos 15.000 padres por toda a Índia.
Se enviássemos o nosso Crusader a todos estes padres a partir do Canadá ou dos
Estados Unidos, só os portes de correio custariam muito mais de 15.000 dólares. É
muito mais económico enviar para a Índia por via marítima grandes quantidades da
revista, e deixar a expedição para a nossa delegação.
De facto, Anthony Sebastian, que costumava dirigir a delegação na Índia durante
17 anos, até se aposentar, até viajou às Filipinas para ensinar à nossa delegação nesse
país como tratar destas expedições de correio. Graças a estes meios, The Fatima
Crusader tem uma grande circulação por todo o mundo.
No início de 2008, o Fatima Center fez uma Conferência Internacional de Fatima
em Chennai, Índia, que durou uma semana e em que compareceram mais de 400 padres,
15 deles Bispos.
Também aqui o grande amor a Nossa Senhora era evidente. Os padres na
conferência ajoelhavam-se frequentemente nos intervalos para rezar perante a imagem
de Nossa Senhora. Fotografavam-se uns aos outros em frente da imagem de Nossa
Senhora.
Durante a conferência, o Padre Gruner anunciou que investiria o Escapulário
Castanho em quem quisesse associar-se. Muitos padres apresentaram-se, porque até
então nunca tinham sido formalmente investidos no Escapulário Castanho.
Como parte da conferência, fizemos uma viagem de três horas ao Santuário de
Nossa Senhora de Lourdes em Pondicherry, onde fizemos uma impressionante
procissão exterior. Tomaram parte muitas crianças, assim como leigos indianos vestidos
tradicionalmente, em cores vibrantes. O Padre Gruner falou na igreja, enquanto que a
sua mensagem foi transmitida para o exterior do Santuário por altifalantes.
Depois de falar no Santuário de Pondicherry, o Padre Gruner foi convidado a
falar em várias igrejas paroquiais sobre a Mensagem de Fátima. As igrejas encheram-se
de peregrinos católicos de toda a cidade.
Foi também durante a semana que durou a conferência na Índia que difundimos
vários pequenos folhetos sobre Fátima em algumas línguas nativas da Índia, como o
tamil. Estes folhetos incluíam informações não só sobre Fátima, como também sobre o
Escapulário Verde e a Medalha Milagrosa.
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(1) O Padre Gruner (na fila de trás) com alguns dos órfãos do Imaculado Coração,
quatro dos quais receberam a Primeira Comunhão e a Confirmação do
Arcebispo Arulappa naquele dia.
(2) O Padre Gruner inaugura oficialmente o novo edifício do Orfanato, partindo o
coco cerimonial, o equivalente do nosso costume de partir uma garrafa de
champanhe quando é lançado um navio. O Arcebispo Arulappa (à direita) e
Anthony Sebastian (à esquerda) assistem.
(3) O Padre Gruner com alguns dos órfãos. Foi VOCÊ que ajudou a fazê-los
sorrir assim de felicidade.
(4) O Padre Gruner junto do Jeep doado através do nosso Apostolado de Fátima.
O novo edifício tem uma inscrição grande, em inglês e telegu: “Casa do
Imaculado Coração de Maria.”
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O trabalho na Índia continua e aumenta. Há muito a fazer, muitas almas para
serem conquistadas para Nossa Senhora nesta terra tão vasta. Ainda fornecemos a
padres na Índia – e noutros países – não só The Fatima Crusader, mas também muitos
materiais religiosos, para ajudar a espalhar a devoção a Nossa Senhora de Fátima entre
os fiéis das diversas paróquias. De facto, fornecemos dúzias e dúzias de imagens de
Nossa Senhora de Fátima, quase em tamanho natural, a padres na Índia, assim como a
padres de países vizinhos que as pedem.
O nosso trabalho na Índia, tal como noutros sítios, ajuda a cumprir o pedido
fulcral de Nossa Senhora de Fátima:
“Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Meu Imaculado Coração.”
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