Em Saudosa Memória
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Tributo ao
Padre Gruner
“Bem-Aventurados os que sofrem perseguição por amor da Justiça;
porque deles é o Reino dos Céus.”
por Robert Siscoe

“Foi-me revelado um grande mistério que nos consola neste combate da Santa
Igreja contra os seus maléficos inimigos. Que, devido a este triunfo da Santíssima Virgem
Maria e ainda a um outro que Ela adquiriu sobre os demónios depois da Ascensão de Nosso
Senhor, Deus Omnipotente decretou, em recompensa pelas Suas batalhas, que, por meio da
intercessão e virtudes de Nossa Senhora, todas as heresias e seitas do mundo contrárias à
Santa Igreja serão destruídas e extintas.
“O tempo assinalado para esta bênção não me foi dada a conhecer; provavelmente, o
cumprimento deste decreto depende de alguma tácita e desconhecida condição”… (Mística
Ciudad de Diós, da Venerável Maria de Ágreda, Tomo II, p. 291)
A condição tácita e desconhecida necessária para a vitória da Santa Igreja sobre os
seus inimigos, mencionada há três seculos e meio pela Venerável Maria de Ágreda, foi
anunciada por Nossa Senhora de Fátima a 13 de Julho de 1917. Era – e continua ainda a ser
– a Consagração colegial da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Este simples ato de
obediência da parte do Papa e dos Bispos é o remédio divino para a nossa atual crise na
Igreja e no Mundo.

Uma perda tremenda
A 29 de Abril de 2015 a Igreja militante sofria uma perda tremenda, com o
falecimento inesperado e repentino do Padre Gruner. O seu esforço incansável para
defender e espalhar a Fé no meio da crise atual ajudou a fortalecer, iluminar e encorajar
muitas almas que têm combatido no conflito. A sua dedicação inquebrantável à difusão da
Mensagem de Fátima e ao apelo à Consagração colegial da Rússia diante de ataques
implacáveis que só podem descrever-se como diabólicos, foi verdadeiramente heróica. O
Padre será sempre lembrado como o Sacerdote de Fátima.

Lágrimas de Fé
Muitas vezes chorou o Padre Gruner ao falar sobre a Mensagem de Fátima e quase
não havia olhos enxutos nas grandes assembleias que se reuniam para o ouvir.
Compreendia tão claramente que Fátima possui a solução para a crise atual que me disse
uma vez: “Porque será que as pessoas não compreendem? Não sei o que mais poderei dizer
para as fazer compreender.”
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Mas a culpa não era do Padre Gruner, nem da Mensagem de Fátima, mas sim
daqueles que recusaram acreditar nela. As autoridades escolheram um caminho para a paz
inteiramente diferente: um caminho ecuménico de uma falsa unidade e a fundação de uma
Única Igreja Mundial, para levar a cabo uma Nova Ordem Mundial.

Desprezado pelos Modernistas
Como resultado direto da sua dedicação à Mensagem de Fátima, o Padre Gruner foi
desprezado, ridicularizado, e caluniado pelos modernistas na hierarquia, bem como por
muitos leigos mal informados. Quando se consideram os ataques perversos, a calúnia e a
detração que ele suportou ao longo do seu sacerdócio, não podemos deixar de recordar as
palavras de Nossa Senhora de Akita: “Os sacerdotes que me venerarem serão desprezados
e contrariados pelos seus irmãos no sacerdócio”. Muitos padres heróicos padeceram pela
Fé durante a era pós-Conciliar, mas poucos aguentaram o nível de ridículo e de calúnia que
o Padre Gruner sofreu – tudo devido à sua devoção incondicional à Mensagem de Fátima.
Era uma voz clamando no deserto e, como os antigos profetas, foi perseguido por amor da
Justiça.

Perseverança Inesgotável
No entanto, apesar da perseguição que suportou, o sucesso do Padre Gruner em
manter viva a Mensagem de Fátima na presença de forças poderosas que, com zelo infernal,
se esforçavam por a sepultar, foi verdadeiramente notável. Publicou ao longo de 37 anos a
revista trimestral The Fatima Crusader, participou em inúmeras entrevistas radiofónicas e
televisivas, e produziu programas para a televisão que foram postos no ar através do
Mundo. Em cada ano enviava muitas cartas a Bispos e padres pelo Mundo inteiro, para lhes
lembrar a promessa de Nossa Senhora e os manter atualizados sobre os últimos
desenvolvimentos.
E a sua perseverança deu fruto. Bispos vindos de todo o Mundo começaram a
assistir às suas Conferências. Em 2012 os acontecimentos tomaram um curso
surpreendente, e o Padre foi convidado a falar da Mensagem de Fátima perante o
Parlamento Europeu. A Mensagem de Fátima chegou assim aos ouvidos de Vladimir Pútin,
que ficou tão fascinado que a mencionou numa reunião com o Papa. O Padre Gruner foi,
claramente, o instrumento escolhido por Deus para manter viva a verdadeira Mensagem de
Fátima durante a crise pós-Conciliar.
Ante os ataques inexoráveis e rumores enganosos que, teriam levado outro qualquer
a crescer em rancor ou a cair no desespero, o Padre Gruner, embora desgastado por tais
adversidades, perseverou no fim que tinha em vista, e morreu em plena atividade. Ao fim
da sua vida, poderia dizer como São Paulo: “Combati o bom combate, concluí a minha
carreira, guardei a Fé.” (2 Tim 4:7) O Padre Gruner é um exemplo brilhante para todos
aqueles que têm sofrido por amor da Justiça durante a era pós-Conciliar.
O falecimento repentino e inesperado do Padre Gruner foi um dia triste para a Igreja
militante, mas um momento precioso aos olhos de Deus, uma vez que “Preciosa aos olhos
do Senhor é a morte dos seus santos” (Salmo 115:15). Que ele descanse em paz, e que a sua
vida continue a ser um exemplo brilhante e encorajador para todos nós!
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