-Descanse em paz,
Padre!

Saudosas Memórias
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Saudosas Memórias
-São assim os planos de Deus... Segundo penso, o Padre deve ter sido admitido
muito rapidamente junto do trono de Nossa Senhora. ... Sinto que ele está agora mais
próximo de nós do que nunca.
…Irmã Marie-Rose P.
-Combateu o bom combate! Descanse agora em Paz, e interceda por nós junto
de Nossa Senhora de Fátima! Estará para sempre nos nossos corações, Padre Gruner,
nosso querido Sacerdote de Fátima!
...Dale J
-A sua Fé e Amor para com a nossa Mãe Santíssima, bem como a sua
perseverança, ensinaram-me tantas coisas! Demos graças a Deus por tantos anos em
que Vossa Reverência trabalhou para o nosso bem. Intercedei por nós no Céu! Querido
Padre Gruner, muito obrigada!
...Elizabeth R
-Descanse em Paz, Padre Gruner! Foi a sua revista Crusader, com as belas fotos
de Nossa Senhora, que me inspirou a adquirir uma imagem da Nossa Mãe Santíssima
em tamanho grande, benzida a 13 de Outubro de 1996 no Santuário de Fátima, pelo
Cardeal Ratzinger. Nossa Senhora tem realizado desde então muitos milagres na nossa
família, chegando mesmo a salvar de acidentes graves cinco dos seus membros.
Obrigada, Padre Gruner, por nos alertar para tudo quanto aconteceu em Fátima,
salvando assim muitas almas nestes últimos 38 anos. Vossa Reverência foi uma luz
brilhante num mundo de escuridão. Os seus colegas, que apresentaram tantas
comunicações verdadeiramente inspiradoras nas vossas conferências, hão-de ser
capazes de continuar o combate.
...Kathleen B
-Descanse na Paz de Deus, querido Padre Nicholas! Combateu o bom combate
como poucos. Foi um guerreiro em prol de Jesus e de Sua Mãe Santíssima! Que o
Nosso Bom Senhor Jesus Cristo dê o eterno descanso à sua preciosa alma. Vossa
Reverência era simplesmente insubstituível! Obrigada e Adeus, Padre Gruner! Orai
pelos nossos pastores, que tão confusos estão!
...Michelle
-Se não fosse o Padre Gruner a divulgar a Mensagem de Fátima com tanta
dedicação, tenho dúvidas que Nossa Senhora de Fátima fosse ao menos conhecida
hoje. Mas o Padre Gruner manteve a lâmpada acesa.
...Peter S
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-Fiquei muito chocado ao saber do falecimento do Padre Gruner. Vou oferecer
hoje uma Santa Missa pelo eterno descanso da sua alma. -Meu Deus! Tenho a certeza
de que Deus nos ajudará. Queiram aceitar os meus sentidos pêsames e apresentá-los
aos parentes mais próximos.
...S.Michael Augustine,
Arcebispo Emérito de Pondicherry & Cuddalore, Índia
-Lamento muitíssimo o falecimento do nosso caro Padre Gruner. Que a sua
alma descanse em paz! Que ele descanse em paz!
... Tony Borwah,
Diocese Católica de Gbarnga, Libéria
-Recebi agora mesmo a triste notícia de que o nosso Rev.º Padre Gruner tinha
falecido. Ainda há poucos dias tinha eu mandado uma carta ao Padre Gruner, para lhe
desejar um feliz aniversário no próximo dia 4 de Maio. Durante a sua vida terrena, o
Padre Gruner atravessou a grande tribulação, para maior honra de Nosso Senhor Jesus
Cristo e de Nossa Senhora de Fátima. E já está agora a receber uma elevada
recompensa no Céu.
Também para nós o passamento do Padre Gruner é uma grande perda terrena;
mas tenho a certeza de que é um ganho incomparavelmente maior para o Céu. Ele
viveu como um santo e estou persuadido de que ele se encontra agora entre os Santos
do Céu. Que a sua alma descanse em paz...
…Padre Savarinathan,
Sociedade de Serviço Social - Diocese de Thanjavur, Índia
-Quase nem podíamos acreditar nas palavras do Padre Justin, que acabou de nos
comunicar o passamento do nosso querido Padre Gruner, esse Apóstolo de coração tão
generoso! Não há palavras que exprimam o nosso sentimento de perda, e a dor qu e
experimentámos. As crianças calaram-se e ficaram algum tempo quietas e em silêncio,
ao saberem da notícia. Como gostaríamos de poder estar aí convosco, para vermos o
nosso querido Padre Gruner passar para as mãos do nosso Pai do Céu e para o regaço
da Nossa amorosa Mãe Maria Santíssima. Que a sua alma descanse em paz! Decerto
ele está no gozo da presença amorosa do Pai, por todo o bem que ele fez aos mais
pobres e aos indigentes.
O nosso padre está fora. Logo que ele venha, celebraremos uma Missa por alma
do Padre Gruner; entretanto, oferecemos as nossas continuadas orações por ele e por
todos aqueles que trabalham na sua organização, fazendo o bem às pessoas.
Apresentamos as nossas mais sentidas condolências e orações. Ainda sentimos que o
nosso querido Padre Gruner continua a ser o nosso intercessor e benfeitor espiritual,
agora no Céu.
...Irmã Lilly, do Orfanato do Imaculado Coração de Maria,
da Arquidiocese de Hyderabad, Índia
-Pela sua bondade, asseguramos-lhe que ofereceremos a Sagrada Eucaristia por
alma do nosso Padre, o Reverendo Nicholas Gruner. Em união de orações,
...Padre Antony Sylvester, Igreja de St.º António,
Diocese de Trivandrum, Índia
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-Dou por mim a pensar se, agora que Deus levou o Padre Gruner para o Céu,
não começará Ele a castigar o Mundo de um modo físico, e não apenas de um modo
espiritual.
...Peter S
-Não posso deixar de sentir que Deus amava tanto o Padre Gruner que não
permitiu que ele visse a cólera do Senhor que, muito certamente, já está à nossa porta.
Creio que ele foi poupado, com toda a Justiça; e é especialmente por isso que eu dou
graças ao Nosso Bom Deus.
...Rosie R
-Nós perdemos um grande guerreiro em prol de Nossa Senhora. Que esteja
agora no refúgio seguro da Sua proteção, caro Padre, depois da sua árdua jornada nesta
terra! Foi para nós uma bênção o facto de o termos conhecido e apoiado. Teremos
muitas saudades da sua ‘voz clamando no deserto’, dirigindo-se a um mundo em
grande parte indiferente e sem se preocupar com o que devia. Nossa Senhora de
Fátima, rogai por nós!
...Sue K
-Muita falta nos fará o nosso bom e santo pastor, o Padre Gruner, em relação a
quem eu tenho uma grande dívida de gratidão. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso,
entre os esplendores da Luz Perpétua!
...Stephanie L
-Verdadeiramente um grande sacerdote, um servo de Nossa Senhora e um
soldado de Cristo! Um dos poucos padres a quem eu teria confiado a minha alma.
...B. R.
-Creio que o Padre Gruner será mais poderoso agora que está junto da Nossa
Mãe Santíssima. Com a intercessão do Padre Gruner, Ela há-de ajudar-nos a todos a
espalhar a Mensagem de Fátima. Ele é realmente um Santo!
...Bryer S
-Rogai por nós, Padre! Decerto o tempo de punição está mesmo à nossa porta;
basta vermos o que acontece pelo mundo fora, e também o facto de Deus ter levado
deste mundo uma das vozes mais sonoras e de maior alcance da verdadeira Mensagem
de Fátima! Apeguemo-nos depressa à Mensagem de Nossa Senhora com renovado
fervor, ou comecemos então a aderir a ela, se já não o fizemos! Avé Maria!
...Matthew R
-Um sacerdote que era muito santo! Eu tive o privilégio de ter dado apoio ao
seu Apostolado e vou sentir muitíssimo a sua falta. Deus queira que a sua missão
continue. Que descanse em Paz!
...Norah H
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-“A SALVAÇÃO DE MUITOS DEPENDE DA FIDELIDADE DE POUCOS.”
Desde o passamento do Padre Gruner (e especialmente à luz desta citação do Papa Pio
XII), tenho sentido a necessidade de rezar mais pela conversão da Rússia. Redobremos
as nossas orações! Façamos isto também pelo bom Padre Gruner, que trabalhou tanto e
tão arduamente para a obter de Deus. Ouçam o que eu lhes digo: temos que rezar mais.
Porque, de facto, nós não estamos livres do perigo; e esta frase de Pio XII prova que
não estamos a rezar o suficiente!
...Star B
-O Padre Gruner faleceu ontem, de ataque cardíaco. Que TRISTE notícia! Eu
sempre pensei que Deus o haveria de poupar à morte até ele ver a Consagração da
Rússia e o Reinado do Imaculado Coração de Maria. Uma vez que Deus o chamou à
Sua Divina Presença, receio que tal signifique que o Mundo se tenha afastado de Nossa
Senhora demasiado tempo e que já não se possa evitar a última parte do Seu aviso: “...
se não, ...várias nações serão aniquiladas.”
...Michael O
-É com muita tristeza que tomei conhecimento da morte repentina do Padre
Nicholas Gruner. Ele era um homem muito corajoso. Ontem celebrei a Santa Missa
pelo eterno descanso da alma do Padre Gruner. Hoje mantive a mesma intenção na
Missa das 6.00 da manhã que celebro diariamente. Recebi ainda um programa para a
realização de uma Missa em sua memória na Igreja de São Fiel, no dia 15 de Maio,
onde eu estarei também em espírito quando celebrarem a vida do Padre Gruner. Ele
não era só um ilustre Cruzado; era também um ilustre Condestável de Nossa Senhora
de Fátima no nosso tempo. Era um Sacerdote muito espiritual. Que a sua alma
descanse em paz! Que Deus o guarde!
...Padre Ignatio Bokosi,
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Diocese de Zomba, Malawi
-Que a sua alma descanse em paz com Jesus Cristo, Nosso Senhor e Salvador, e
com Maria Santíssima, Nossa Mãe. Estarei agradecido pelos séculos dos séculos pelo
seu trabalho maravilhoso no “The Fatima Center”! Que Deus o guarde, Padre Nicholas
Gruner!
...Jonathan S
-Muito obrigado pelo seu valente combate em prol da verdade! Vossa
Reverência sofreu já uma punição, das mãos dos inimigos de Nosso Senhor. Já não
precisava de continuar aqui na terra e atravessar, no sofrimento, outras mais
calamidades. Devido à sua obra, muitas almas se salvarão. Que Nossa Senhora o
receba e conduza aos braços amorosos de Seu Divino Filho!
...Joseph C
-Ao rezar o Terço pelo eterno descanso da sua alma, Caríssimo Padre Gru ner,
peço que a Virgem Maria tenha ido ao seu encontro para o acompanhar até junto de
Nosso Senhor. Penso também que foi uma bênção Deus o ter poupado a testemunhar a
punição que, muito em breve, virá sobre nós. Entre todos os fiéis, Vossa Reverência
merecia ser levado para o Céu e ser poupado. Que descanse em paz, e que um dia eu
esteja junto de Vossa Reverência no Céu!
...Maria W
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-Acredito que Nosso Senhor Se apressou a chamar mais cedo o Padre Gruner à
Sua Divina Presença para o recompensar pelo seu empenhado trabalho, e também para
o poupar quer a sofrimentos horrendos e catastróficos quer aos castigos que em breve
se derramarão sobre este Mundo. Bem haja, Padre Gruner, pelos seus conselhos e
ensinamentos, e pelo Amor e dedicação que mostrou pelos fiéis, ao longo de toda a sua
vida sacerdotal! Agora, depois da sua partida, o Mundo ficou bem mais empobrecido!
...Mark G
-Padre Nicholas Gruner, temos-lhe tanto amor! Continuaremos a obra que
Vossa Reverência começou. Estará sempre nas nossas orações.
...John C
-Nós, e todos os outros fiéis Católicos, temos de nos amar e ajudar uns aos
outros. Estamos perante um sério compromisso. Precisamos muito da ajuda do Céu.
Devemos dedicar mais do nosso tempo a rezar o Terço. Temos de prosseguir com a
missão do Padre Gruner até obtermos a grande vitória em prol da Nossa Mãe
Santíssima. -Padre Gruner, Santos Pastorinhos Jacinta e Francisco, e Irmã Lúcia, orai
por nós!
...Joseph S
-Nós, que fomos tocados por ele, devemos continuar o seu trabalho. Rezo pelo
Fatima Center e por todos aqueles que dão tanto. Que Deus, na Sua Misericórdia, lhes
permita continuar aquilo de que o Padre nunca desistiu!
...Kevin and Maria P
-Obrigado, Padre Gruner, por todo o seu bom trabalho! Que, do Céu, Vossa
Reverência continue a guiar-nos e ao fatima.org que é seu.
...Leilani C
-Nosso Senhor levou um dos nossos líderes. Sigamos o exemplo do Padre
Gruner fazendo que a sua obra perdure, para maior glória de Nosso Senhor e em prol
de Reinado da Santíssima Virgem Maria, Nossa Rainha.
...Michael A
-O Padre Couture resumiu tudo perfeitamente, no sepultamento do Padre
Gruner, citando São João, 12:24-25: “se o grão de trigo, quando cai na terra, não
morrer, fica infecundo; mas se morrer, dá muito fruto.” Rezo para que o Padre Gruner,
lá do Céu, ajude a que se cumpram os pedidos de Nossa Senhora de Fátima.
…Monique K
-Estamos entristecidos e chocados ao saber da notícia do passamento do Padre
Gruner! Perdemos um verdadeiro Soldado Católico de Cristo que amou
verdadeiramente a Santíssima Virgem Maria. Este Sacerdote era para nós um exemplo
de vida e de como erguer a voz em prol da nossa Fé, do nosso Deus, e daquilo que, em
Fátima, a nossa Mãe Santíssima nos pediu para fazermos. O Padre Gruner passou a sua
vida prometendo espalhar sempre a palavra sobre aquilo que a Virgem Santíssima,
Nossa Senhora, queria que fizéssemos! Pela NOSSA PARTE, temos que ESCUTAR e
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ATUAR AGORA antes que seja tarde demais, se é que já não é tarde demais! Rezemos
o TERÇO constantemente, até que os Bispos ATENDAM aos pedidos da Nossa Mãe
Santíssima, a Mãe de DEUS!
…Roseann S
-Tenho tantas saudades, sabendo que Vossa Reverência já não está connosco
neste Mundo! Tenho saudades suas, Padre. Padre Gruner, continuaremos na luta por
Vossa Reverência, para que seja feita a Consagração da Rússia! O seu trabalho não
haverá sido em vão! Orai por nós, Padre! Vossa Reverência está no nosso coração e na
nossa memória! Guardamos-lhe muito Amor!
…Pauline R
-Padre Gruner, Vossa Reverência é verdadeiramente um santo sacerdote, um
dos que são olhados com Amor pela Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima. Orai por
nós que, aqui na terra e como Igreja Militante, ainda passamos tantos trabalhos.
…J.L.
-Que golpe tão grande! Mas o Senhor libertou-o dos seus labores, e como ele foi
um bom e fiel servidor! Lutou um longo e duro tempo para que se realizasse a
Consagração da Rússia. Que descanse em paz o bom Padre! Vossa Reverência merece
um descanso! Orai por nós! Talvez seja essa a razão por que Deus o levou. Agora, no
Céu, pode fazer mais do que na terra! Na verdade, Vossa Reverência combateu o bom
combate!
…Janice D
-Não haverá um descanso para o pobre Padre Gruner. Mal chegue ao Céu, todos
nós (e eu também) começaremos a pedir-lhe ajuda para podermos alcançar a Paz para
todo o Mundo. Mas estou certo de que estará muito contente, fazendo tudo aquilo que
Deus lhe permitir fazer.
…John L
-Quando, por fim, formos abençoados com o Triunfo do Imaculado Coração de
Maria, todos seremos capazes de ver e de apreciar o trabalho feito por este homem
ÚNICO. É impossível descrever por palavras o grande Apóstolo que este homem foi!
…Nicholas C
-O Padre Gruner descansa agora em paz nos braços amorosos de Nossa Senhora
de Fátima. Ele era o santo Sacerdote de Nossa Senhora e tipificou a VERDADE.
…Gianna R
-Descanse em paz, Padre Gruner!Que Deus abençoe o Apostolado que Vossa
Reverência criou e que nós iremos continuar a apoiar. Ámen.
…Brian C
-Estou totalmente em estado de choque! Com certeza Deus tem as Suas razões
para no-lo ter levado. Devemos continuar a apoiar o seu árduo trabalho.
… Cathy D
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-Descanse em paz, Padre Gruner! Rezo para que a causa em que ele tanto lutou
não caia no esquecimento. Que Sacerdote tão santo e tão humilde!
…Debbie B
-Meu caro santo no Céu, choro, e não sei que fazer. Ajudai-nos a continuar com
tudo o que for necessário fazer-se por meio do Apostolado que Vossa Reverência,
nosso Amigo Caríssimo, fundou há 37 anos. Sei que Vossa Reverência nos ajudará.
Descanse em paz, querido Padre, junto de São Padre Pio de Pietrelcina, um dos seus
melhores Amigos! Bem sabemos que, sob a proteção de ambos os Senhores Padres no
Céu, seremos atendidos. O Triunfo do Imaculado Coração de Maria ver-se-á em breve
no Céu e na Terra, devido ao Senhor Padre.
…Debbie R
-Estou certo de que todos se devem sentir chocados – pelo passamento
repentino do Padre Gruner. Que perda para o Mundo inteiro! Rezo por vocês e pela sua
comunidade, a fim de que Deus os ajude todos os dias e anos que vêm. Deus os
abençoe!
…Padre David Phillipson, St. Benedict Center, NH, USA
-Na nossa família sentimo-nos muito tristes com esta notícia! Conhecemos o
Padre Gruner pessoalmente e muito o estimávamos. Arranjava sempre tempo para nos
dedicar, e comunicou-nos abertamente a sua sabedoria. Tinha um conhecimento
imenso e equilibrado em tantas áreas, só ultrapassado pela sua vocação de servir a
Santíssima Trindade e a Nossa Mãe Santíssima. O Céu tem hoje poucos servos no
Mundo que amem tanto os princípios santos da nossa Fé. Nem posso sequer enumerar
quantas e quantas vezes ele chorou de repente nas nossas conversas, quando
discutíamos sobre os sacrilégios que são cometidos contra Deus e contra Nossa
Senhora. Se há algo que nunca esquecerei, são esses momentos. Levou a sua cruz com
uma dignidade e uma Fé inquebrantáveis, apesar dos ataques constantes de muitas
pessoas (mesmo do interior da própria Igreja) que deveriam ter um melhor
conhecimento dos factos. No fim, amava e perdoava aos seus inimigos e, pura e
simplesmente, voltava a trabalhar ao serviço de Nosso Senhor e Nossa Senhora com
um grande e apaixonado Amor. Que Deus o abençoe, Padre! Dedicamos-lhe um Amor
muito carinhoso, e que Deus lhe conceda a paz e a alegria eterna que Vossa Reverência
tão abundantemente merece!
…Rosie R
-O meu coração está tão entristecido pela nossa perda, pela perda do Mundo
inteiro. Vossa Reverência era e é um cruzado e um Católico extraordinário, e um
incansável trabalhador em prol da Mensagem de Nossa Senhora. Vossa Reverência,
sem dúvida, estará agora com Ela e com o Seu Divino Filho. Obrigada pelas muitas
bênçãos que Vossa Reverência derramou sobre a nossa família! Estamos humildemente
gratos por o termos conhecido, a si e à sua maravilhosa equipa. Vossa Reverência
estará nos nossos corações pelos séculos dos séculos!
…Sue L
-Padre Gruner, Vossa Reverência foi sempre o meu mais caro Amigo. Estava
sempre presente com os melhores conselhos espirituais. Obrigado por tudo! E agora,
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Padre Gruner, pedi a Deus (como eu sei que fará) que nos conceda as graças
necessárias para que o Papa e os Bispos finalmente obedeçam ao mandato do Céu de se
consagrar a Rússia ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem. Orai bondosamente
por nós, pela Igreja Militante. Feliz aniversário!
…Thomas M
-Obrigado Padre Gruner! Vossa Reverência foi um guerreiro tão bom, tão
sincero e tão cheio de mansidão! Embora nunca o tenha conhecido pessoalmente, sinto
que Vossa Reverência fez parte da minha vida. O Seu ministério online teve uma
grande influência sobre mim. Embora esteja ainda muito longe da meta, foi a sua
dedicação à Nossa Mãe Santíssima que me ajudou no meu caminho para crescer em
santidade. É para mim muito consolador saber que o Senhor Padre será abraçado pela
Rainha do Céu e, mais especialmente, pela Santíssima Trindade. Orai por nós!
…Thomas R

Padre Nicholas Gruner
4 de Maio de 1942 – 29 de Abril de 2015
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