PROCLAMAR A FÉ E A VERDADE DE FÁTIMA!
por Coralie Graham, Editora

Quando Cristo ressuscitou e subiu ao Céu, não nos deixou sozinhos – enviou-nos o
Espirito Santo (Veja-se a página 35). E quando Deus chamou a Si o Padre Gruner para ele
entrar no descanso eterno, também não nos deixou sozinhos. Providenciou para nós a Fé e a
verdade de Fátima em todos os ensinamentos, escritos e alocuções que nos deixou.
Este Fatima Crusader não é em nada diferente daqueles que o Padre Gruner
inspirava enquanto ainda estava connosco fisicamente.
Ele deixou-nos uma riqueza de sabedoria, entendimento, e inspiração para eu lhes
entregar, sob a mesma liderança e administração que animou o Padre Gruner ao longo de
todos esses anos. E os mesmos peritos de Fátima e da Fé que são mundialmente
reconhecidos continuarão a mantê-los atualizados sobre aquilo sobre que precisam de estar
informados – o que está a acontecer no Mundo e na Igreja – e para lhes darem a consolação
e inspiração de que precisam para ficarem com a Fé “íntegra e total”.

-Não baixem os braços!
Na nossa Conferência “Só o Papa pode salvar Washington” que teve lugar em
Washington, D.C. foi-nos concedido um lugar de primeira, em frente do Capitólio – onde
nem o Papa nem os governantes políticos poderiam ignorar a imagem de Nossa Senhora e
os estandartes exibindo as palavras ‘Paz Mundial’. Mas no último momento fomos
trasferidos para outro lugar – a dois quarteirões dali – de onde não poderíamos ver o
Capitólio e, talvez por “estratagema político”, nem o Papa nem o Presidente conseguiriam
ver FÁTIMA!
Um Senhor na Conferência perguntou-me: “-A Senhora ficou desanimada por esse
facto? A minha resposta foi rápida: “-De maneira NENHUMA!” Destemidos, seguimos em
frente sabendo, com Fé: “Agora é que estamos a seguir o plano de Nossa Senhora – que
deve ser muito interessante!” E era.
Fomos transferidos para o lote 13 (o número de Fátima) e era o lugar mais bonito de
toda essa área – com uma bela fonte de água num cenário florido semelhante a um parque.
E foi precisamente devido a essa nova colocação que tivemos a possibilidade de ir em
procissão através das ruas de Washington, transportando ao alto Nossa Senhora em toda a
Sua glória, enquanto Ela derramava as Suas Bênçãos Maternais sobre os transeuntes e lhes
dava a conhecer, de um modo cada vez maior, a sua urgente Mensagem. A Senhora
transformou a recusa que Ela recebeu do Capitólio num acontecimento jubiloso e
abençoado.
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Tenham Fé em Jesus e Maria! O Seu plano ultrapassa sempre em esplendor os
nossos projetos. O reconhecimento das fraquezas de cada um pode ser o sacrifício que o
Céu nos pede para salvar mais almas!

O Padre Nicholas Gruner – a ensinar a Mensagem de Fátima em Irlanda.
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