O Espírito Santo
operando por meio
do Padre Gruner
Pelo Padre Paul Kramer

Das três Pessoas da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é talvez, para os seres
humanos, a mais difícil de visualizar. Dependemos em grande parte dos nossos sentidos
para o conhecimento, e as realidades puramente espirituais não são apreendidas facilmente.
No entanto, o Espírito Santo pode conhecer-se quando brilha através de uma
personalidade humana. Durante mais de 40 anos, eu tive o privilégio de ser testemunha da
Ação do Espírito Santo operando por meio do meu mais velho e caro Amigo e irmão
sacerdote, o Padre Nicholas Gruner.
Conhecemo-nos em Roma, em 1972, durante os nossos estudos sacerdotais. Eram
anos turbulentos, esses, em que aquilo que o Papa Paulo VI descrevera como sendo a “auto-destruição” da Igreja estava a acontecer com efeitos devastadores. Com frequência nos
ficávamos, perplexos e consternados.
E foi nessas horas mais difíceis que descobrimos entre nós um líder, um jovem de
uma Fé inabalável e de um profundo Amor – Nicholas Gruner. Repetidas vezes nos
ressuscitaria do nosso desencorajamento, dissipando a nossa confusão e restaurando-nos a
coragem. Muitos de nós teríamos falhado sem os seus conselhos e o seu exemplo de
ardorosa dedicação.
Sabíamos que este homem estava assinalado, pelos seus dons e determinação, para
alguma grande tarefa. Assisti pessoalmente ao desenrolar da carreira do Padre Gruner
desde a sua ordenação em 1976, na festa do Imaculado Coração de Maria, ao longo de
todos os anos do seu trabalho heróico edificando este Apostolado Internacional de Nossa
Senhora de Fátima.
Trabalhámos juntos frequentemente, e o Padre encorajou-me a investigar e a
escrever os meus livros, que depois ele publicou e promoveu. Ele foi, verdadeiramente,
uma inspiração e ajuda pragmática; foi parte integrante do meu trabalho e da minha vida.
Agora o Padre Gruner partiu, pelo menos fisicamente. Mas tudo o que ele construiu
permanece. E poderá florescer, com o vosso apoio continuado.
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Temos uma dívida de gratidão para com este grande Sacerdote e a melhor forma de
a podermos satisfazer é dedicando-nos à causa de Nossa Senhora de Fátima, que este
Apostolado serve. O Espírito Santo, que habitou no Padre Gruner, vive no Apostolado que
edificou e em todas as suas obras de Amor. Que ele habite entre nós também!

Continuem até ao fim!
Por isso quero instar a todos e a cada um dos que me ouvem: Continuem até ao fim!
Sejam fiéis ao Apostolado de Nossa Senhora que, agora mais do que nunca, precisa do
vosso apoio.
O Padre deixou um competente grupo de gente dedicada, treinada na missão de
tornar a Mensagem de Fátima conhecida, amada e obedecida. Embora a ausência do Padre
tenha deixado um vazio indelével nos nossos corações, não há ninguém neste Apostolado
que não queira continuar a fazer o trabalho que ele nos ensinou a realizar.
Quanto a mim, estou a fazer o possível por satisfazer a necessidade de assistência
sacerdotal e de orientação espiritual que aqueles que trabalham no Apostolado de Nossa
Senhora precisam de ter.
No entanto, o Apostolado precisará de um capelão e de um conselheiro em horário
completo. Por esta intenção, peço as vossas orações para que Nossa Senhora nos envie a
pessoa ou pessoas de que precisamos para desempenharem essas tarefas.

O Prazo determinado por Nossa Senhora de Fátima
O Padre acreditava que, uma vez que as pessoas conhecessem os factos sobre
Fátima, recorreriam ao Imaculado Coração de Maria e instariam junto do Papa e dos Bispos
para que eles obedecessem a Nossa Senhora, que é a nossa única esperança. O prazo
determinado por Nossa Senhora de Fátima foi um dos últimos opúsculos em que ele
trabalhou, escolhendo as fotos finais, aprovando a redacção final e enviando-a aos
impressores no próprio dia do seu falecimento. Considero este livrinho um poderoso
instrumento de instrução.
Dentro em pouco devo voltar para a Irlanda, onde estou aposentado, para fazer o
que a minha saúde e talento me permitam. Mas quero instar junto de vós e de todo o
coração: Mantenham-se fiéis ao Padre Gruner e a este Apostolado! Façam tudo o que
puderem para garantir que esta grande obra continuará, até ao amanhecer do dia glorioso do
Triunfo de Nossa Senhora sobre este Mundo de trevas.
Um herói tombou no campo de batalha – pelo menos neste Mundo. Mas nós que
aqui ficámos devemos reunir-nos sob a bandeira que ele implantou e que ostenta, ornada
como um brasão, a divisa de Nossa Senhora tal como existia também sobre o seu coração.
Chegou o momento de nos reunirmos em torno do Padre que, agora mais do que nunca,
poderá ser para nós do maior auxílio.
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A Sua Fé e Amor
Brilharam sobre Nós

Em cima: Imposição do Escapulário do
Carmo. À direita: Com um Terço do Papa
Paulo VI.
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