O CENTRO DE FÁTIMA
DÁ UM PASSO HISTÓRICO
RELATÓRIO ESPECIAL
Na Terça-feira 23 de Outubro, o Padre Nicholas Gruner e o Dr. Christopher
Ferrara, advogado, estiveram presentes na sede da União Europeia, em Estrasburgo,
França. Ambos falaram a apoiar uma moção para uma declaração da União Europeia
apelando ao Papa Bento XVI para que ele faça a Consagração da Rússia ao Imaculado
Coração de Maria.

O Parlamento Europeu
O dia em Estrasburgo começou com o Padre Gruner a celebrar a Missa imemorial
em Latim na histórica Catedral de Estrasburgo. Depois da Santa Missa, o Padre Gruner
organizou e incorporou-se numa procissão, desde a Catedral até ao edifício do
Parlamento Europeu, onde se realizou a conferência de imprensa oficial, destinada à
comunicação social e aos Membros do Parlamento Europeu.
Como muitas vezes acontece com assuntos de grande importância, houve arrelias
desde o princípio, a mais irritante das quais foi o “desaparecimento” da Imagem da
Virgem Peregrina abençoada pelo Papa em Fátima, que é o símbolo do Centro de Fátima.
A Imagem fazia parte da bagagem do Padre Gruner, que o acompanhava. O Padre Gruner
saíra do Aeroporto de Toronto para Estrasburgo via Amsterdão, com a clara certeza, da
parte da KLM, de que chegaria a Estrasburgo com ele, na Segunda-feira, 22 de Outubro,
um dia antes do evento.
Uma vez que a Imagem não apareceu quando prometido, na tarde de Segundafeira pusemo-nos ao trabalho. Contactámos a KLM de Amsterdão, assim como a KLM
em Toronto. Garantiram ao pessoal do Centro de Fátima que a Imagem tinha sido
encontrada e que chegaria na Terça-feira de manhã, o mais tardar, várias horas antes da
Conferência, marcada para as 14 horas.
Havia posters (como se vê supra) na Catedral de Estrasburgo e também havia
posters no edifício do Parlamento Europeu, proclamando a chegada e a presença de
Nossa Senhora de Fátima para esta Conferência especial.
Mas, apesar de todas as promessas e de todas as diligências do pessoal do Centro
de Fátima, a KLM não cumpriu. Um MPE pensou que tal se deveria a algum tecnocrata a
trabalhar para a União Europeia que tivesse impedido a Imagem da Virgem Peregrina de
chegar a tempo.
Levou dois dias a aparecer finalmente em Estrasburgo, e só depois de ter acabado
a Conferência oficial no Parlamento Europeu. Havia uma considerável consternação, uma
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vez que, durante algum tempo, o Centro de Fátima sentiu-se totalmente incapaz de
localizar a Imagem. Até que, finalmente, ela chegou ao hotel onde estava instalado o
Padre Gruner – mas um dia mais tarde.
Não se deixando desanimar pelo extravio da Imagem, Léonard Cecere, um
Director do Centro de Fátima, comprou uma pequena Imagem em baixo-relevo de Nossa
Senhora, que foi levada em procissão desde a Catedral até ao Parlamento Europeu. A
televisão italiana filmou a chegada da procissão ao pátio do Parlamento Europeu.
Monica Tomassini, voluntária do Centro de Fátima do nosso gabinete de Roma, e
que assistiu à nossa apresentação em Estrasburgo, disse:
“Nunca esquecerei a imagem, porque eu já estava dentro do
Parlamento, a passar pelos seguranças e, de repente, olhando pelas janelas
do edifício, reparei que lá fora, naquele pátio enorme, havia pessoas que se
agrupavam em círculos à volta do Padre Gruner, e a Rai TGI TV que
tentava entrevistá-lo. Nossa Senhora tinha encontrado o Seu meio para Se
mostrar em triunfo na instituição da União Europeia, geralmente conhecida
por ser laica.”
Continua ela:
“A reunião do pátio despertou o interesse de muitas pessoas que
trabalhavam dentro do edifício, que se puseram a espreitar para o pátio e a
sorrir a quem de lá lhes sorria, com ar de surpresa, e perguntavam a outras
pessoas o que estava a acontecer. Nem um só olhar de disdém nem uma
única palavra de desrespeito veio desta ‘pasmada’ audiência.”
O Membro do Parlamento (MPE) Mario Borghezio apresentou a Moção sobre a
declaração relativa à Consagração da Rússia.
O Sr. Borghezio não conhecia bem a Mensagem de Fátima na sua totalidade até
ter assistido à nossa Conferência de Maio de 2012 em Roma, e ficou impressionado com
o carácter imperativo de Nossa Senhora quanto à Consagração da Rússia, por ser o único
meio que trará a Paz ao mundo. E discutiu com o Padre Gruner e outros membros do
nosso pessoal a possibilidade de apresentar uma moção ao Parlamento Europeu.
A Declaração foi composta em Roma pelo Sr. Borghezio e pelo Padre Gruner em
Julho de 2012, e foi finalmente apresentada ao Parlamento Europeu a 23 de Outubro. O
Sr. Borghezio e o seu colega (MPE) o Sr. Lorenzo Fontana, apresentaram formalmente a
proposta.
Como é o procedimento usual, ambos os MPEs apresentaram a Moção a uma
reunião com jornalistas e vários MPEs, numa das salas destinadas às apresentações
oficiais. Estiveram também presentes, além dos MPEs e os jornalistas e dignitários
acreditados, os tradutores simultâneos do Parlamento Europeu – que são 27 – para
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traduzirem para as diversas línguas que há na União Europeia. Os outros MPEs que não
assistiram pessoalmente à Conferência especial podiam sempre assistir a ela mais tarde,
pelo serviço de TV do Parlamento, que a registou em vídeo.
Em seguida, o Dr. Christopher Ferrara e o Padre Gruner fizeram uma breve
apresentação sobre a Consagração da Rússia (vejam-se as páginas 2-19 deste número) e
responderam às perguntas feitas pela selecta audiência. Depois da apresentação formal,
houve jornalistas que continuaram a entrevistar o Padre Gruner e o Dr. Ferrara nos
corredores e no pátio do Parlamento Europeu.
Embora a Moção tenha sido proposta em Estrasburgo, França, foi coberta pela
imprensa na Itália. Na Quinta-feira, dois dias depois da Moção, o maior talk show da
rádio italiana discutiu o evento. O moderador da rádio não se mostrou inicialmente
favorável à proposta, mas vários ouvintes que tinham bom conhecimento do assunto
telefonaram e corrigiram a má compreensão do moderador durante o próprio programa.
No dia seguinte, o próprio Sr Borghezio telefonou para o talk show para contar o que se
passara no Parlamento. Consta que este programa de rádio alcança 4 a 5 milhões de
pessoas por dia. Assim, a nossa iniciativa espalhou a Mensagem de Fátima, assim como
uma explicação sobre a necessidade da Consagração da Rússia, a uma vasta audiência por
toda a Itália.
A moção (veja-se a página 19) requer que cerca de 350 Membros do Parlamento
Europeu votem a seu favor – ou a assinem para se tornar uma declaração oficial do
Parlamento Europeu. Quando isso acontecer, será enviada através de canais diplomáticos
oficiais. Os nossos amigos dentro do Parlamento Europeu calculam que, até agora, temos
50 votos a favor.
Neste momento, temos um humilde começo de MPs dispostos a assinar, mas há
muito trabalho a fazer. O Dr. Ferrara dirigiu-se à conferência de imprensa nos seguintes
termos:
“Viemos a este organismo político com um pedido para,
essencialmente, nos ajudarem a superar o empate político – como dizemos
na América – que está neste momento a ter lugar no Vaticano entre os que
estão a tentar impedir a Consagração da Rússia pelo seu nome e os que há
mais de 80 anos estão a tentar consegui-la...”
Depois da conferência de imprensa, o Sr Borghezio arranjou tempo para explicar
aos nossos colaboradores da União Europeia alguns dos melhores meios para levar os
Membros do Parlamento a assinar esta proposta importante e histórica.
Um dos nossos funcionários de Fátima resumiu desta maneira o acontecimento:
“O facto de alguns humildes voluntários terem podido organizar o
acontecimento com a ajuda dos Parlamentares, e ‘construir os argumentos’
a favor da realidade espiritual da Consagração da Rússia, no interior de
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uma arena totalmente laica, foi outra prova da bênção de Nossa Senhora a
esta missão do Apostolado. A oportunidade foi, em si mesma, quase
miraculosa.”

Que a Senhora conquiste
por meio do sinal do Seu Coração!
A iniciativa do Parlamento Europeu é ainda um outro modo de tornar a
Mensagem de Fátima conhecida a uma larga escala. Milhões de almas por todo o mundo
não estão ainda cientes da Mensagem vital de Nossa Senhora, dos Seus avisos, dos Seus
pedidos, e do remédio por Ela prometido para o nosso presente mal-estar.
Graças àquilo que já conseguimos realizar com este projecto, agora milhões de
almas já ouviram falar da Mensagem de Nossa Senhora, incluindo membros de alto nível
dos Governos através de toda a União Europeia.
Que a Mensagem de Nossa Senhora seja recebida favoravelmente pelos
Deputados ao Parlamento Europeu! Que esta iniciativa crie uma onda de sensibilização
que encoraje o Papa e os Bispos para finalmente recitarem uma simples oração de cinco
minutos que mudará a História, evitará uma catástrofe, e levará almas sem conta para o
Céu.
A Mensagem de Fátima não é um talento para ser enterrado no campo; deve ser,
sim, incessantemente divulgada e até gritada do cimo dos telhados.
Estamos a percorrer todas as avenidas, todos os meios, todas as oportunidades
para alcançar a Consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, tal como foi
pedido por Nossa Senhora de Fátima.
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