Cada um de nós tem de estar consciente deles:

Os falsos amigos de Fátima
pelo Padre Nicholas Gruner, S.T.L., S.T.D. (Cand.)

Resumindo, Nossa Senhora desceu a Fátima para impedir que as pessoas fossem
para o inferno. “Se fizerem o que Eu vos disser,” disse a Senhora aos Pastorinhos,
“salvar-se-ão muitas almas e terão paz.” O que Ela queria que se fizesse (aquilo que,
ainda agora, a Senhora está à espera que se faça) era que o Papa e os Bispos
consagrassem a Rússia ao Seu Imaculado Coração – de acordo com a vontade de Deus.
Nossa Senhora deu à Irmã Lúcia estes pormenores específicos do pedido do Céu para a
Consagração da Rússia há mais de 83 anos; os Papas têm tido conhecimento deles há
quase o mesmo tempo.
Actualmente, a Rússia continua por consagrar. Como resultado, não há paz no
mundo, perderam-se almas, e muita gente está em perigo de ir para o inferno, porque
ainda não receberam a protecção e assistência divinas que só a Consagração da Rússia
lhes pode trazer. Mas a situação é muito pior do que esta,
É que há clérigos, alguns deles em alta posição na Hierarquia, que não querem
que o Leitor nem ninguém mais tenha conhecimento destas coisas. Prefeririam que todos
ficassem ignorantes sobre a Mensagem de Fátima; mas, partindo do princípio de que o
Leitor não está completamente sem informação, eles tratam então de distorcer, por meio
de enganos artificiosos, a sua compreensão da Mensagem de Nossa Senhora.
Apresentam-se como amigos de Fátima, mas na verdade são falsos amigos, que é como
quem diz inimigos de Fátima.
À cabeça dos falsos amigos de Fátima está o Secretário de Estado do Vaticano,
cujo gabinete tem sido usado, durante anos e anos, para propagar duas mentiras principais
sobre a Mensagem de Fátima: (1) que a Rússia tinha sido consagrada ao Imaculado
Coração de Maria, e (2) que o Terceiro Segredo tinha sido revelado na sua totalidade. Ora
o Secretário de Estado tem muitos aliados – tanto em lugares altos como baixos – que o
apoiam na sua táctica contra Fátima. O Leitor precisa de conhecer estas tácticas e a
identidade destes falsos amigos, bem como as suas mentiras específicas, meias-verdades
e distorções que eles usam contra Fátima, para poder estar precavido e, assim, saber
distinguir um amigo verdadeiro de um falso. Porque a sua segurança – ou seja, a sua
liberdade e vida pessoal, e, inclusive, a própria salvação eterna, tanto a sua como a dos
seus entes queridos – está a ser posta em perigo por esses falsos amigos e as suas tácticas
contra a verdade completa da Mensagem de Fátima – precisa destas informações JÁ! Por
todas estas razões, e mais algumas, é muito importante que leia este artigo do Padre
Gruner, que nos diz porque é que os falsos amigos querem enganar-nos, e porque é que
nós todos devemos denunciar os false amigos de Fátima.
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S. Miguel Arcanjo,
defendei-nos no
combate,
sede a nossa
protecção contra a
maldade e as
ciladas do demónio.

Aceitar toda a Verdade profética de Fátima
libertá-lo-á e salvará a sua vida e a sua alma
Fátima é sobre a verdade. Nossa Senhora desceu até Fátima para pôr um fim ao
império de Satanás. Lúcifer – que antes fora um anjo de luz – pela sua rebelião contra
Deus, passou a ser Satanás, o demónio. Este inimigo da humanidade baseia o seu reinado
de escuridão sobre este mundo na mentira. Para ele a mentira é “sagrada”, porque é
mentindo àqueles que acreditam nas suas mentiras que ele assim os escraviza à sua
vontade. As mentiras são as próprias fundações de todo o seu reino neste mundo.
Jesus diz-nos no Evangelho de S. João que o demónio “foi um assassino desde o
princípio: e não diz a verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala
do que é seu: porque ele é um mentiroso, e pai das mentiras.” (João 8:44)
A Bem-Aventurada Sempre Virgem Maria desceu até Fátima para esmagar a
cabeça da serpente. Sabemos que Ela há-de triunfar, porque Ela Mesma no-lo disse: “Por
fim, o Meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-Me-á a Rússia, que se
converterá, e será concedido ao mundo um período de paz.”
Por fim, na verdade, Ela esmagará a cabeça da serpente, tal como Deus Pai
predisse no Jardim do Éden: “Porei inimizade entre ti e a Mulher, entre a tua
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descendência e a Sua descendência: Ela esmagar-te-á a cabeça, e tu a atingirás no
calcanhar.” (Génesis 3:15)

A verdade é simples e
as mentiras são muitas
O demónio, contudo, não será vencido até que as suas mentiras contra Fátima
sejam reveladas e destruídas. A verdade é simples. As mentiras são muitas, e há mais do
que um método para suprimir e distorcer a verdade sobre Fátima.
Um método é manter a verdade encoberta, não deixando que as pessoas se
informem sobre Fátima, especialmente as crianças e os jovens, assim como os que agora
entram na Igreja e que não sabem muito sobre a sua Fé. É simples: este tópico nunca lhes
é apresentado. Não lhes é dada a oportunidade de aprender sobre as aparições, a
Mensagem, a promessa e as profecias. Este encobrimento, note-se, tem vindo a ser
realizado através de um silêncio de facto sobre Fátima nas publicações católicas e nos
media (rádio e televisão).
Outro método é suprimir a verdade sobre Fátima, mentindo àqueles que ouviram
dizer pelo menos alguma coisa sobre estes factos. Neste caso, a mentira é apresentada aos
novos fiéis, e até mesmo aos que sabem mais, de um modo tão subtil que a mentira passa
sem ser detectada. Construir esta mentira requer muita habilidade. Além disso, o
mentiroso tem de ser visto como amigo de Fátima, para que a mentira seja largamente
aceite e acreditada.
A obra de Christopher Ferrara recentemente publicada, Falsos Amigos de Fátima,
trata de desmascarar os principais falsos amigos de Fátima, para que o Leitor saiba a
verdade sobre Fátima e a passe a outros. Nossa Senhora avisou-nos, em Fátima, que a
Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, a não ser que ela fosse devidamente
consagrada, exactamente como a Senhora indicara: numa cerimónia pública e solene,
pelo Papa, juntamente com todos os Bispos Católicos do mundo, ao Seu Imaculado
Coração.
Ao contrário do que dão a entender as omissões, as meias-verdades e as mentiras
descaradas – como demonstrámos neste número de The Fatima Crusader e noutras
publicações, vezes sem conta ao longo dos anos – a Consagração da Rússia ainda não foi
feita. Em Os Falsos Amigos de Fátima esse facto é provado uma vez mais. E é também
verdade que a Rússia continua a espalhar os seus erros pelo mundo.

Os erros da Rússia – são muitos
Os erros da Rússia incluem, sem dúvida, o Comunismo (um erro que ainda hoje se
vem espalhando, embora pareça ter sido derrotado na Rússia), mas não se limitam a este
mal em especial. Os erros da Rússia também incluem os erros da Maçonaria (de onde
nasceu o Comunismo) e do Sionismo, e muitos outros. Tais ideologias (ou, mais
precisamente, religiões) erguem-se contra Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e
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verdadeiro Homem. E opõem-se ao Seu Evangelho, à Sua Igreja e a Sua Mãe Maria
Santíssima.

Os Judas de hoje
O que é difícil de compreender para algumas pessoas é como é que os erros da
Rússia se puderam espalhar até à Igreja Católica e mesmo no seu seio. Aqui devemos
lembrar-nos do exemplo de Judas, que era um Apóstolo e que foi quem atraiçoou Jesus
Cristo até à Sua morte.
Judas só podia atraiçoar Nosso Senhor em virtude da sua posição como Apóstolo.
Do mesmo modo, aqueles “Judas” que atraiçoam Fátima só o podem fazer devido à sua
posição hierárquica dentro da Igreja.
Isto leva-nos a uma pergunta que vem naturalmente à cabeça de quem lê Os
Falsos Amigos de Fátima: “Porque é que o Secretário de Estado do Vaticano – não
apenas um deles, mas logo três sucessivamente – se opuseram a Nossa Senhora de Fátima
e tomaram posição contra a Sua Mensagem? Os três (os Cardeais Casaroli, Sodano e
Bertone) usaram o seu poder, posição e prestígio para lutar contra a Mensagem de Fátima
na sua totalidade.
Encontrará uma resposta mais completa no livro Os Falsos Amigos de Fátima,
mas vale a pena mencionar aqui que, em 1962, a Secretaria de Estado assinou um Acordo
secreto com os chefes comunistas da Rússia. Esse Acordo é conhecido pelo nome de
Pacto de Metz, ou, simplesmente, Acordo Vaticano-Moscovo. Até aos dias de hoje, em
2012, este Acordo não é geralmente conhecido nem publicitado, mas continua em efeito.
Além disso, o Acordo nunca foi repudiado ou negado pelo Vaticano, e os piores
pormenores estão, de facto, escondidos à vista de todos. Quem quiser saber a verdade
pode facilmente aprender o que é o Pacto de Metz. The Fatima Crusader publicou artigos
importantes sobre este assunto ao longo dos anos, e separatas destes trabalhos
indispensáveis podem obter-se de The Fatima Crusader.

O Pacto de Metz foi imposto à Igreja
Por este Acordo, o Secretário de Estado do Vaticano concordou, desde Outubro de
1962, em não condenar os erros da Rússia. Esta política, que ainda hoje é seguida, é
fundamentalmente, e portanto directamente, oposta à condenação específica que Nossa
Senhora de Fátima fez dos erros da Rússia.
Em resultado deste Acordo, o Concílio Vaticano II, que se dizia que iria tratar das
preocupações mais prementes da Humanidade do seu tempo, resolveu deliberadamente
não condenar o Comunismo ateu, embora o Comunismo fosse o maior problema que a
Humanidade enfrentava naquela altura. É claro que, meio século depois, o Comunismo
continua a ser um dos maiores problemas do mundo.
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O Papa S. Gregório I,
um de apenas três Papas
a merecer o título de
“Magno”, ascendeu à
Cadeira de Pedro no
meio de um grande caos
que assaltava a Igreja e
a Cristandade no Século
VI.
Agora a História
repete-se. Rezemos a São
Gregório, para que
interceda por nós
perante esta que é,
talvez, para a Igreja, a
maior batalha de todos
os tempos. Rezemos
também para que o
Papa Bento XVI receba
as graças necessárias
para que faça a
Consagração da Rússia e
ponha fim a estes
ataques diabólicos.

O Pacto de Metz foi erradamente imposto a grande parte da Igreja porque muitos
religiosos não compreendem que ninguém tem autoridade para ordenar aos Bispos,
padres e leigos que se mantenham em silêncio perante o Comunismo ou qualquer outro
erro contra Deus e os ensinamentos da Sua Igreja. Deus é o Autor de toda a autoridade
humana, e nunca autorizaria ninguém a apoiar, por via do silêncio, quaisquer erros contra
Si próprio, contra Nossa Senhora, contra a Igreja e contra os direitos legítimos dos seres
humanos em geral, e de cada homem em particular.

A obrigação de expor e denunciar
O Cardeal Secretário de Estado, mesmo que dissesse que estava a actuar sob
ordens directas do próprio Santo Padre, não possui autoridade para ordenar a quem quer
que seja que não exponha, explique, denuncie e avise contra o erro do Comunismo russo
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(como também do chinês, do cubano, etc.). É uma obrigação da parte do Papa e da
hierarquia da Igreja Católica denunciar este erro.
Esta obrigação foi ensinada solenemente pelo Papa Pio XI na sua Encíclica contra
o Comunismo ateu. Emitiu este aviso severo contra o Comunismo em 1937:
“Procurai, Veneráveis Irmãos, que os fiéis não se deixem enganar!
O comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir em
campo nenhum a colaboração com ele, da parte de quem quer que deseje
salvar a civilização cristã. E, se alguns, induzidos em erro, cooperassem
para a vitória do comunismo no seu país, seriam os primeiros a cair como
vítimas do seu erro; e quanto mais se distinguem pela antiguidade e
grandeza da sua civilização cristã as regiões aonde o comunismo consegue
penetrar, tanto mais devastador lá se manifesta o ódio dos ‘sem-Deus’.”
Manter silêncio quando se é confrontado com o erro do Comunismo é um mal.
Pio XI ensinou esta verdade na mesma Encíclica:
“Mas diante destas ameaçadoras tentativas, não podia calar-se nem
de fato se calou a Igreja Católica. Não se calou esta Sé Apostólica, que
muito bem conhece que tem por missão peculiar defender a verdade, a
justiça e todos os bens imortais, que o comunismo despreza e impugna.”

Esperteza dos agitadores
Um pouco mais adiante, Pio XI escreveu também:
“Não obstante, posto que temos renovado tão repetidamente estas
paternais advertências, que vós, Veneráveis Irmãos, em tantas cartas
pastorais, algumas delas coletivas, diligentemente comentastes e
transmitistes aos fiéis, ainda assim este perigo, com o impulso de hábeis
agitadores, mais e mais se vai agravando de dia para dia. É por isso que
julgamos dever Nosso levantar de novo a voz; e fá-lo-emos por meio
deste documento de maior solenidade, como é costume desta Sé
Apostólica, mestra da verdade; e com tanto maior satisfação o faremos,
quando é certo que assim correspondemos aos desejos de todo o universo
católico. Confiamos até que o eco da nossa voz será acolhido de bom grado
por todos aqueles que, de espírito liberto de preconceitos, desejem
sinceramente o bem da humanidade. Esta nossa confiança vem em certo
modo aumentá-la o fato de vermos estas Nossas admoestações confirmadas
pelos péssimos frutos, que Nós prevíramos e anunciáramos haviam de
brotar das idéias subversivas, e que de fato se vão pavorosamente
multiplicando nas regiões já dominadas pelo comunismo, ou ameaçam
invadir rapidamente os outros países do mundo.”
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Falsos princípios do Comunismo
E o Papa Pio XI continuou:
“Queremos, pois, mais uma vez expor, como em breve síntese, os
sofismas teóricos e práticos do comunismo, como eles se manifestam
principalmente nos princípios e métodos da ação do bolchevismo: a esses
sofismas, todos falsidade e ilusão, contrapor a luminosa doutrina da Igreja;
e de novo exortar a todos insistentemente a lançar mãos dos meios, com
que é possível não somente livrar e salvaguardar deste horrendo flagelo a
civilização cristã, a única em que pode subsistir uma sociedade
verdadeiramente humana, mas ainda fazê-la avançar, a passo cada dia mais
acelerado, para o genuíno progresso da humanidade.

A traição das sentinelas
Para explicar melhor porque é que uma tal política do silêncio é moralmente
repreensível, considere-se a seguinte lição. Cada Bispo é uma sentinela. É esse o
significado da palavra “Bispo” em Grego. Nós confiamos a nossa segurança às sentinelas
(os soldados escolhidos para guardar as nossas linhas avançadas), para fazerem soar os
alarmes se vêem o inimigo aproximar-se. Mas se as sentinelas dormem no seu posto, de
modo que não vêem vir o inimigo, ou se as sentinelas combinam olhar para o outro lado
quando vêem o inimigo às portas, de uma maneira ou outra o povo não é despertado do
seu sono e é atacado sem aviso. Em tais circunstâncias, o povo foi traído pelas próprias
sentinelas.
O facto de o Vaticano orquestrar um acordo, de modo a não se tocar o alarme à
“aproximação” dos erros da Rússia é uma traição aos Fiéis. Como Deus disse ao profeta
Ezequiel:
“... se o povo da terra toma um homem... e faz dele uma sentinela
ao seu serviço: E ele vê a espada vir sobre a terra e faz soar a trombeta, e
avisa o povo: Então, aquele que ouvir o som da trombeta, quem quer que
ele seja, e não se acautelar, de modo que a espada venha e o abata: o seu
sangue será sobre a sua própria cabeça. Ouviu o som da trombeta e não se
acautelou, o seu sangue cairá sobre si próprio: mas se ele se acautelar,
salvará a sua vida. E se a sentinela vê aproximar-se a espada e não fizer
soar a trombeta: e se o povo não se acautelar e a espada vier e matar uma
alma entre eles: na verdade ele foi levado na sua iniquidade, mas eu pedirei
contas do seu sangue à mão da sentinela.” (Ezeq. 33:2-6)
Claro que este ensinamento das Escrituras sobre os deveres de uma sentinela é
absolutamente verdade, e é aplicável, obviamente, ao Papa e aos Bispos. Eles devem
fazer soar o alarme. Se eles não o fazem, atraiçoam-nos e hão-de responder perante Deus.
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O acordo Vaticano-Moscovo
deve ser denunciado
O Papa Bento XVI prometeu mais transparência nas recentes fugas de escândalo
no Vaticano (entre Janeiro e Maio de 2012). Semelhantemente, o Acordo secreto
Vaticano-Moscovo precisa de ser: (1) admitido publicamente; (2) repudiado; e (3) os
estragos intelectuais devem ser reparados através de uma devida educação dos Bispos,
padres e leigos. Para clarificar e explicar este terceiro ponto, desde o Concílio Vaticano
II, em 1962, que não se tem ensinado o anti-Comunismo nos seminários. O resultado é
que, actualmente, os Bispos e padres são ignorantes do que devia ter sido um aspecto
vital da sua formação. Em consequência disto, Fátima foi afastada das nossas escolas, dos
nossos púlpitos, da imprensa católica, do Concílio Vaticano II e dos conselheiros dos
nossos Bispos, das Conferências Episcopais, dos Núncios Papais, etc.; e os leigos, por seu
lado, nem sequer sabem pedir o que lhes foi tirado.
Revelação e reparação são das maiores prioridades da Igreja. Entretanto, como a
Providência permitiu que este erro generalizado (isto é, os nossos pastores nem
denunciaram nem explicaram o erro do Comunismo) fosse levado até à sua atenção por
este artigo e pelo livro Os Falsos Amigos de Fátima, o Leitor deve tratar de se informar
pessoalmente. Não se deixe enganar pelas meias-verdades, pelas mentiras, omissões
grosseiras e supressões da verdade proferidas pelos últimos três Secretários de Estado do
Vaticano.
Jesus disse: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida,” (João 14:6) e a Igreja aplica
a Nossa Senhora as seguintes palavras das Sagradas Escrituras: “Eu soi a Mãe do Amor
formoso, e do temor de Deus, e do conhecimento, e da Santa Esperança. Em Mim está
toda a graça do Caminho e da Verdade: em Mim está toda a Esperança da Vida e da
Virtude.” (Ecl. 24:24-25)

O demónio é um assassino e um mentiroso
Se o demónio é um assassino e um mentiroso desde o início, Nosso Senhor e
Nossa Senhora dão testemunho da verdade: “E vós conhecereis a verdade: e a verdade
vos libertará.” (João 8:32) Lembrem-se sempre de que a mentira escraviza-nos. Não
podem deixar que os enganem, e não podem enganar-se a si próprios. Como o Papa
Bento XVI disse em 13 de Maio de 2010: “Engana-se a si próprio aquele que pensar que
a missão profética de Fátima está concluída.”
Como os pedidos de Fátima são a solução definitiva para derrotar o demónio e os
seus agentes, devemos desmascarar as mentiras de satanás e denunciar os seus cúmplices
na mentira, que estão a trabalhar febrilmente contra a Mensagem de Nossa Senhora, que
trará a paz ao mundo. O único caminho para essa paz e para a salvação de almas sem
conta é a obediência exacta aos pedidos solenes de Nossa Senhora de Fátima. Sabemos
que o triunfo de Nossa Senhora sobre satanás – ou seja, o Seu triunfo sobre os erros da
Rússia – não se alcançará por qualquer outra mensagem ou qualquer outra aparição que
não foi aprovada pela Igreja.
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“Por fim, o Meu
Imaculado Coração
triunfará. O Santo
Padre consagrar-Me-á
a Rússia, que se
converterá, e será
concedido ao mundo
algum tempo de paz.”

.
Uma das técnicas mais sofisticadas, ou truques de mentira, que o demónio usa
para afastar as pessoas de bem de Fátima (assim como de outras aparições marianas
aprovadas pela Igreja) é aparecer sob a forma de Nossa Senhora. Por exemplo, quando a
Santíssima Virgem apareceu a Santa Bernadette na cidade francesa de Lourdes em 1858,
o demónio tomou a Sua aparência em 16 ou mais locais de aparições na região de
Lourdes. S. Paulo diz-nos que “o próprio satanás se transforma num anjo de luz.” (2 Cor.
11:14) No caso de Lourdes, o demónio transformou-se na aparência de Nossa Senhora,
para confundir as pessoas e afastá-las da verdadeira Mensagem que a nossa Mãe do Céu
estava a dar a Santa Bernadette

Fátima não pode ser substituída
por outra Aparição
Sabemos, ao considerar cuidadosamente as palavras de Nossa Senhora, que
Fátima não poderá alguma vez ser substituída por qualquer outra suposta aparição que
pretenda ser uma continuação de Fátima. Nossa Senhora foi muito clara quando disse:
“Se atenderem a Meus pedidos (isto é, os pedidos que fez em Fátima em 13 de Julho de
1917, e se forem obedecidos por aqueles a quem Ela se dirigiu), a Rússia se converterá e
terão paz; se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à
Igreja. Os bons serão martirizados; o Santo Padre terá muito que sofrer; várias nações
serão aniquiladas.”
9
http://www.fatima.org/port/crusader/crptarticles/cr103pg02.pdf

As condições de Nossa Senhora de Fátima
são inequívocas
As condições são inequívocas. Não dependem, de modo nenhum, de alguma
aparição futura. Assentam apenas no cumprimento dos pedidos de Fátima, Estas
condições, acima de tudo, referem-se à divulgação e publicação do Terceiro Segredo de
Fátima na sua totalidade, à Consagração da Rússia devidamente feita, e à promessa de
promover a devoção dos Cinco Primeiros Sábados.
Porque é que Os Falsos Amigos de Fátima é tão importante nesta altura? Depois
de 35 anos da minha vida, a fazer o possível para levar a Verdade de Fátima à atenção
dos padres católicos (na minha lista de envios, tenho 160.000 de um total de 409.000
padres católicos), e depois de escrever a todos os 5.000 Bispos Católicos umas dez vezes
por ano nos últimos 25 anos, acabei por concluir que, a não ser que sejam denunciadas as
mentiras contra Fátima, e a menos que esses “Judas” – esses mentirosos, falsos amigos de
Fátima – sejam desmascarados, as mentiras contra Fátima prevalecerão e o demónio
alcançará uma vitória a curto prazo. Não é apenas concebível, mas é altamente provável
que MIL MILHÕES de pessoas sofrerão mortes violentas nos próximos anos, porque
Nossa Senhora predisse que “várias nações serão aniquiladas”. Muitas das almas que
perecerão, se tal vier a acontecer, irão para o inferno por toda a eternidade.

POR FAVOR, suplico-lhe
Suplico-lhe que se informe. Não seja enganado pelo demónio ou pelos seus
agentes, ou pelos “idiotas úteis” que se deixam enganar e, em resultado disso, tratam de
enganar outras pessoas.
Suplico-lhe que leia com atenção as páginas de Os Falsos Amigos de Fátima. Se
pensar que o autor se enganou em qualquer ponto, por favor escreva ao editor ou a The
Fatima Crusader. Ser-lhe-á enviado material adicional para provar esse ponto e para
responder a qualquer pergunta específica.
Se muitas pessoas se recusam a informar-se e a agir apropriadamente para
implementar nas suas vidas a Mensagem de Fátima na sua totalidade, e se recusam a
cumprir o seu papel para informar a Igreja sobre toda a Mensagem de Fátima, todo o
mundo sofrerá horríveis consequências. Mas se se informar e agir conforme essa
informação, Nossa Senhora protegê-lo-á no conflito que se avizinha.
Quanto aos que sobreviverem para além do que parece ser uma 3ª Guerra Mundial
e o reino subsequente do Anticristo, devemos perseverar e concentrarmo-nos nas palavras
de esperança de Nossa Senhora: “Por fim, o Meu Imaculado Coração triunfará. O Santo
Padre consagrar-Me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum
tempo de paz.”
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