Palavras de Sabedoria
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Compilado de várias alocuções do Padre Gruner

“A Mensagem de Fátima está finalmente a chamar a atenção. Muitas pessoas ainda
pensam que ela se destina apenas a gente piedosa e ingénua, quando, na realidade, a
Mensagem de Fátima é muito profunda. Trata-se de uma Mensagem Profética para os
nossos tempos. E é importante que nos demos conta de que a Santíssima Virgem Maria é
nossa Mãe, que vem até nós e nos fala como uma Mãe.
O que Ela diz é profundo. A Senhora é a Mãe do Bom Conselho, a Sede da
Sabedoria, e nós precisamos de ouvir a Sua Mensagem, não tanto com os ouvidos (embora
seja importante compreendê-la bem), mas antes com o coração.
Insto a todos a que rezem o Terço todos os dias pelo Papa e pelos Bispos, para que
lhes sejam concedidas as graças necessárias para acolherem e cumprirem o pedido de
Nossa Senhora de Fátima.
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O destino do mundo está nas mãos do Papa; e o único caminho para a Paz no
Mundo é o conhecimento e a obediência à Mensagem de Fátima – é, mais precisamente,
que o Papa consagre, em união com os Bispos, no mesmo dia e ao mesmo tempo, o país e o
povo da Rússia ao Imaculado Coração de Maria.
Quando isto acontecer, Nossa Senhora promete, em nome de Deus, grandes
milagres nunca antes vistos ao longo da História da Humanidade. Será concedido à
humanidade algum tempo de paz, como resultado deste simples ato de obediência.
A hora é tardia e por isso lhes peço: -Não deixem de oferecer o Terço todos os dias
para que o Apostolado de Nossa Senhora de Fátima receba as graças e o apoio de que
precisa para continuar a sua obra de difusão, pelo Mundo inteiro, da Mensagem de Fátima
na sua íntegra.
Disso depende a salvação de muitas almas, a conservação dos nossos direitos
católicos e a consecução da Paz no Mundo inteiro”.
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