Missa de Solene Pontifical
Celebrante: Bispo D. Bernard Fellay

Uma chuva de rosas: Foram oferecidas mais de mil
rosas para o funeral.
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O que os Leigos
Podem Fazer
por Don e Cathleen H.

Escreveu uma vez o Padre Gruner
“A falsa teologia e modo de pensar que ‘os leigos não podem fazer nada’ devem ser
combatidos de modo a criar-se uma ampla base de apoio à Consagração da Rússia. Pode
realizar-se uma extensa manifestação pública de apoio, mas para isso precisamos de mais
leigos, sacerdotes, e Bispos que falem com clareza em prol da Consagração colegial da
Rússia como Nossa Senhora de Fátima a pediu.
“Que ninguém diga que os leigos não têm um lugar na linha da frente do combate
pela Consagração! É verdade que, neste assunto, aos leigos não lhes cabe ordenar nem lhes
compete fazer diretamente o ato de Consagração. Só o Papa e os Bispos o podem fazer.
Mas os leigos têm, obviamente, o poder de influenciar a opinião pública, tanto dentro como
fora da Igreja. Têm o poder de invocar o seu direito, dado por Deus, de pedirem uma
administração responsável, e de exigirem aos seus superiores que prestem contas das
promessas que juraram publicamente, ao aceitarem os cargos pastorais.
“Há muitas coisas que os leigos podem fazer. Podem rezar pela Consagração da
Rússia, feita como Jesus e Maria nos ensinaram que deveria ser. Podem sacrificar-se por
ela. Podem falar sobre ela a todas as pessoas que conhecerem. Deus quer que se conheça e
se veja esta Consagração e a subsequente conversão da Rússia como uma vitória do
Imaculado Coração de Maria. Isto só se compreenderá se as pessoas que conhecem as
profecias de Fátima sobre a Rússia as comunicarem ao seu próximo…
“Todos aqueles que, em qualquer estado de vida e sendo capazes de promover a
Consagração da Rússia, não o fizerem, serão culpados pelo castigo que já impende sobre
todos nós. Eles e as suas famílias bem podem supor que, em justiça, serão vítimas dos seus
próprios pecados de omissão.” (do livro Fatima Priest, “In His Own Words”)
Veja-se abaixo uma carta que dirigimos a alguns dos nossos amigos por ocasião da
triste notícia do falecimento do Padre Gruner. Explicamos a Mensagem de Nossa Senhora,
com a esperança de encorajar uma fervorosa resposta aos Seus pedidos. Escrevemo-la em
tributo à vida e ao empenhamento do Padre Gruner.
Queira copiar a carta e enviá-la, em seu nome pessoal, a todos os amigos e contactos
do seu correio eletrónico.
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30 de Abril de 2015
Caros Amigos:
Estamos chocados e profundamente entristecidos ao saber que o Padre Nicholas
Gruner, fundador e diretor do The Fatima Center, faleceu a noite passada.
O Padre Gruner trabalhou incansavelmente durante 38 anos para tornar a Mensagem
de Nossa Senhora de Fátima conhecida e obedecida, mas, infelizmente, o seu
empenhamento teve apenas um sucesso limitado. Nada pode ser mais urgente do que esta
tarefa de promover a Mensagem de Fátima, porque, como a Virgem Santíssima afirmou
(falando como Nossa Senhora do Rosário de Fátima), só Ela nos pode valer.
De que modo concreto Se propõe Ela ajudar-nos? Depois de mostrar aos Três
Pastorinhos portugueses uma apavorante Visão do Inferno, Nossa Senhora de Fátima
resume nestes termos a Sua Missão:
“Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar,
Deus quer estabelecer no mundo a devoção a Meu Imaculado Coração. Se fizerem o que
Eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz.”
O grande infortúnio do Mundo é consequência de a Mensagem de Nossa Senhora
de Fátima ter sido (em grande parte) ignorada por tanto tempo. “A Santíssima Virgem está
muito triste” – lamentava a Irmã Lúcia, uma dos três videntes de Fátima – “por ninguém
fazer caso da Sua Mensagem, nem os bons nem os maus.” As pessoas continuaram com a
sua vida – acrescentou a Irmã Lúcia – sem terem qualquer consideração ou solicitude para
com a Mensagem de Nossa Senhora, “sem verem que o castigo de Deus já paira sobre
eles.”
Será a nossa maior desgraça se não obedecermos rapidamente à nossa Rainha do
Céu!
Nossa Senhora de Fátima avisou que Deus estava prestes a castigar o Mundo por
causa dos seus crimes, por meio da guerra, fome, e perseguições à Igreja e ao Santo Padre.
Para impedir tão terríveis castigos, Ela fez dois pedidos concretos e prometeu que, quando
os satisfizessem, a Rússia converter-se-ia e seria concedido ao Mundo algum tempo de paz.
No entanto, se o cumprimento dos Seus pedidos demorasse, Deus faria uso da Rússia como
um instrumento de punição, para castigar os pecados da humanidade. E também, com a
difusão dos erros da Rússia pelo Mundo, haverá guerras e perseguições a ponto de a
verdadeira Fé (em consequência de tais atos, segundo a parte do Terceiro Segredo que foi
publicada) ser extinta em extensas regiões do Mundo, restando talvez só Portugal. Os fiéis
serão martirizados, o Santo Padre sofrerá atrozmente e nações inteiras serão aniquiladas, o
que significa que desaparecerão da face da terra! E, pior que tudo, inúmeras almas serão
condenadas ao Inferno pelos séculos dos séculos.
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Dificilmente podemos imaginar alguma calamidade pior! Francamente, temos de
agir em resposta a este aviso do Céu!
Então o que nos pediu a Santíssima Virgem?
Muitos Católicos estão conscientes de que, em cada uma das seis aparições de 1917,
Nossa Senhora de Fátima nos ensinou a rezar um Terço todos os dias. A 13 de Julho de
1917, disse com grande ênfase: “-Quero que continuem a rezar o Terço todos os dias, em
honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque
só Ela lhes poderá valer.”
Também, enquanto se manifestava o grande Milagre do Sol do dia 13 de Outubro de
1917, a Santíssima Virgem apareceu vestida como Nossa Senhora do Carmo, segurando
um Escapulário castanho na mão. “Ela quer que usemos o Escapulário do Carmo” –
confirmou a Irmã Lúcia – “porque é um sinal da nossa consagração ao Seu Imaculado
Coração.”
Além destas devoções quotidianas bem conhecidas, Nossa Senhora de Fátima fez
outros dois pedidos específicos. (Melhor dizendo – como foi explicitamente revelado à
Irmã Lúcia – foi o próprio Deus que fez dois pedidos por intercessão de Nossa Senhora de
Fátima.) Os dois pedidos importantíssimos que Nossa Senhora comunicou, de forma
solene, nas aparições extraordinárias de 1925 e 1929, respetivamente, foram a Comunhão
de reparação nos Cinco Primeiros Sábados, e a Consagração da Rússia ao Imaculado
Coração de Maria, feita pelo Papa em união com todos os Bispos Católicos do Mundo.
Durante mais de 85 anos, a paciência Divina tem sido gravemente provada, e o
nosso Mundo parece estar prestes a desfazer-se num caos sanguinário. As nossas vidas (e
possivelmente as nossas almas) dependem agora de estes dois excelentes pedidos serem
pronta e devidamente atendidos.
Os pecados do Mundo chegaram hoje a ser incompreensivelmente grandes; e nós,
ou seremos castigados por esses pecados com o nosso próprio sangue, ou seremos
perdoados por termos invocado de um modo especial os incomparáveis méritos do
Imaculado Coração de Maria. Não há uma terceira opção. Haver guerra ou haver paz
(como a Irmã Lúcia afirmou) depende da nossa obediência ao cumprimento dos dois atos
de reparação ao Imaculado Coração de Maria – a devoção dos Primeiros Sábados e a
Consagração da Rússia.
Nossa Senhora reiterou o seu pedido da Consagração da Rússia em 1952,
confirmando uma vez mais que esta Consagração é o único meio possível para deter os
horríveis castigos que o nosso Mundo merece: “Participa ao Santo Padre” – disse Nossa
Senhora à Irmã Lúcia – “que Eu ainda estou a espera da Consagração da Rússia ao Meu
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Imaculado Coração. Sem esta Consagração, nem a Rússia se converterá, nem o Mundo
terá paz.
Repare-se que a Santíssima Virgem disse isto 10 anos depois da consagração do
Mundo feita pelo Papa Pio XII em 1942. Note-se também que foi esta mesma consagração
de 1942, inadequada, que os Papas posteriores repetidas vezes têm renovado. Nunca foi
feita uma Consagração colegial da Rússia do modo que Nossa Senhora de Fátima a pediu!
Todos precisamos urgentemente de conhecer o Terceiro Segredo de Fátima
completo – não simplesmente a Visão publicada no ano 2000, mas também, o que é mais
importante, o texto que se sabe que existe e que contém as próprias palavras de Nossa
Senhora explicando essa Visão.
Todos precisamos urgentemente de obter a Consagração e conversão da Rússia
antes que ocorram os horríveis castigos profetizados por Nossa Senhora de Fátima.
Poderemos nós, os leigos, fazer alguma coisa para ajudar a levar a cabo a
Consagração da Rússia? Podemos, sim! Na realidade, como disse o Padre Pio, depende de
nós que se faça a Consagração! Se suficientes Católicos – um número suficiente e razoável
de fiéis – atenderem aos pedidos de Nossa Senhora de rezar o Terço todos os dias e fazer a
Devoção do Primeiro Sábado do mês, obteremos a Consagração da Rússia. Mas é evidente
que o tempo se está a esgotar.
Poderá haver algo que nos fosse mais fácil de cumprir do que estas belas devoções
que o Céu nos pediu? Por outro lado, poderá haver algo mais assustador do que ser abusado
e degolado pelos jihadistas islâmicos? Poderá haver algo mais horripilante do que uma
Terceira Guerra Mundial (que será decerto uma guerra nuclear, e que muitos analistas já
dizem publicamente ser inevitável)?
Escrevemos-lhe para o encorajar a abraçar as Devoções de reparação ao Imaculado
Coração de Maria que Nossa Senhora de Fátima nos pediu, e de que, afinal, depende a
nossa vida. Use sempre o Escapulário do Carmo, porque a Santíssima Virgem nos
prometeu a Sua proteção, e porque, da nossa parte, é um sinal da nossa consagração pessoal
ao Seu Imaculado Coração. Nunca deixe de rezar um Terço todos os dias. E dê muita
importância às devoções do Primeiro Sábado, especialmente à Comunhão de reparação (e
lembre-se sempre de que é parte essencial desta devoção que, antes de receber a Sagrada
Comunhão, formule especificamente a intenção de oferecer essa Comunhão como um ato
de reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria).
Faça tudo o que puder para difundir, entre os seus familiares e amigos, esta
informação sobre as devoções essenciais pedidas pelo Céu.
Seus em Jesus, Maria e José,
[o SEU nome aos SEUS amigos]
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