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Apresentação:
Devido à importância e a gravidade dos assuntos expostos nesta apostila, pedimos:
todas as vezes em que for lida, acalme o seu coração, coloque-se em estado de oração e
peça sinceramente, de coração aberto, para DEUS ESPÍRITO SANTO iluminá-lo em seu
entendimento, mostrando toda a veracidade do que você está lendo aqui.
De forma muito especial (abrangente, detalhada) desde 1846 (há praticamente 170
anos), na Aparição de Nossa Senhora em La Sallete – França, os Céus vêm alertando para
os tempos que ora vivemos, o Apocalipse revelado a São João Evangelista na Sagrada
Escritura. E por que tão poucos vêem este cumprimento profético? Porque vivem uma
prática cristã de aparência (para cumprir carnê/tradição familiar...), formal, fria,
oficialista, ou seja, sem o fogo do ESPÍRITO SANTO!
Nosso Senhor JESUS CRISTO deixou bem claro no Evangelho: “... estarei convosco
até o fim dos tempos...” E de que forma? Através da Sua palavra, da Eucaristia e de Seus
profetas!
No entanto, por diversos motivos tipo, orgulho, vaidade, falta de fé, falta de oração
e o temor de perder o controle sobre seu rebanho, o clero, com raríssimas exceções,
sempre atacou os profetas verdadeiros do Altíssimo; inclusive quando eles não atacam a
algum deles pode ter certeza de que esse é falso, pois quando é o Céus que falam a
correção é imediata, forte, e sendo assim os homens não aceitam; inclusive começando
pelos da Igreja...
Durante o século XX houve uma verdadeira enxurrada misericordiosa de Revelações
(aparições/locuções interiores) Celestes pelos cinco continentes; inclusive o famoso
teólogo e mariólogo francês Pe. Renê Laurentin afirmou terem sido muito mais de meio
milhar as manifestações em todo o planeta... Quem sabe? Quem se interessou em saber e
acompanhar? Uma minoria ínfima... E por quê? Porque estão atentos apenas aos
acontecimentos do mundo e seus interesses terrenos. Sobre DEUS e Seus desígnios...?
Não lhes interessa... Não tem tempo a gastar com essas coisas, dizem eles... Por isso já
estão sendo pegos no contra pé pelas armadilhas do demônio e pelos castigos
purificadores que já começaram, e que se intensificarão dia-a-dia... E olha que isto é
apenas o início... No entanto, a grande maioria começa a ficar insegura e confusa, pois
continua tentando achar a verdade onde atualmente só existe hipocrisia, falsidade e
mentiras...
Portanto, estimados irmãos em CRISTO, nosso dever é ecoar sem esmorecer os alertas
enviados pelo Todo Poderoso, mesmo que aos nossos olhos apenas uma minoria se
interesse, pois quando lançamos as sementes O ESPÍRITO SANTO se encarrega do
principal, a semeadura do povo de DEUS; ou seja, daqueles humildes que ainda tem
chance de abrir o coração, começar a enxergar, preparar-se e alcançar a salvação!
A seguir você verá o plano de dominação da humanidade urdido desde o final do
século dezoito por satanistas, adoradores do demônio, que visam estabelecer uma Nova
Ordem Mundial total (econômica, social e religiosa) de cunho ditatorial através de um
controle radical de todos os homens.
No entanto, para que este plano alcance sucesso no campo religioso eles precisam
destruir todas as religiões existentes, principalmente o catolicismo/cristianismo através da
infiltração e cooptação de pseudos religiosos (apóstatas, profanadores e hereges) para
destruí-la por dentro (os quinta colunas/cavalos de Tróia) ao atentar contra o Evangelho
(confundindo seus claros e absolutos valores), a Doutrina, Dogmas, Tradição e a partir daí
implantarem uma falsa religião única, moderna (secularista/agradável a sociedade),
global e ECUMÊNICA, alegando que se todas levam a DEUS (deslavada hipocrisia), por
que não juntá-las?

“Por aquele tempo, JESUS pronunciou estas palavras: EU te bendigo, PAI,
Senhor do Céu e da Terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e
entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, PAI, EU te bendigo, porque assim
foi do Teu agrado.” (Mt. 11, 25-26)
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A ESTRATÉGIA ILLUMINATI PARA DOMINAÇÃO MUNDIAL
(NOVA ORDEM MUNDIAL)

A História dos Illuminati e da implantação da Nova Ordem Mundial (NWO)
(A História da criação dos Illuminati e o desenvolvimento da implantação da Nova Ordem
Mundial (NWO-New World Order), desde Frankfurt na Alemanha em 1773)

“Conheço a tua tribulação, a tua pobreza (mas tu és rico) e a blasfêmia dos que
a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo, antes, sinagoga de Satanás”.
(Apocalipse 2, 9)

“Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e
a gloria deles e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado, me adorares. Então, JESUS lhe
ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu DEUS, adorarás, e só a
ELE darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os Anjos e o serviram.”
(Mateus 4, 8-11)
O Apóstolo JOÃO, o discípulo bem amado, relata em suas visões no Livro das Revelações:
“Conheço as tuas obras - eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual
ninguém pode fechar - que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e
não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás,
desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir
e prostrar-se a teus pés e conhecer que te amei. Porque guardaste a palavra da minha
perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo
inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.” (Apocalipse 3, 8-10) (e esta hora
da tentação/provação já são os nossos dias atuais.)
MAS VAMOS À HISTÓRIA, acelerando um pouco a linha do tempo, mais próximo dos
nossos dias atuais:
Ano 1744 – Nasce Mayer Amschel Bauer (ROTHSCHILD): (Frankfurt-Alemanha, 23 de
fevereiro de 1744 — morreu em 19 de setembro de 1812) foi um banqueiro alemão de origem
judaica Ashkenazi (do hebraico ׁש ֲּכָנזִי
ְ “ashkenazi”; plural ׁש ֲּכָנ
ְ  זִיםashkenazim) é o nome dado aos
judeus provenientes da Europa Central e Europa Oriental, região do antigo Império Khazar, a
Khazaria), fundador do império bancário da Família ROTHSCHILD, que ficaria conhecida
como a mais bem-sucedida dinastia capitalista da história mundial. Nascido Mayer
Amschel Bauer, filho de Moses Amschel Bauer, ele mudou seu sobrenome para ROTHSCHILD,
em referência ao escudo vermelho (roth schild, em alemão), que era o logotipo da casa dos
negócios da família, um banco fundado por seu pai. O pequeno Mayer desde cedo demonstrou
imensa habilidade intelectual e absorvia com grande rapidez tudo o que seu pai lhe ensinava,
tudo o que sabia a respeito da usura e de outros assuntos financeiros de importância capital.
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Mayer Amschel Bauer (ROTHSCHILD)
Moses queria que seu filho se tornasse um rabino, mas a morte interrompeu os seus planos. Assim
que foi possível Mayer foi trabalhar no estabelecimento bancário da família judaica Oppenheimer,
em Hannover, Alemanha. As suas habilidades e inteligência foram prontamente reconhecidas e ele
se tornou sócio júnior da casa. Retornando a Frankfurt, assumiu a direção do negócio que seu pai
havia estabelecido. O velho escudo vermelho ainda se encontrava sobre a porta da casa.
Foi então que Mayer mudou seu sobrenome para ROTHSCHILD e, dessa forma, nasceu a
poderosa dinastia ROTHSCHILD, a mais poderosa e influente no mundo financeiro internacional.
Muito da ascensão e riqueza precoce de Mayer Amschel Bauer – ROTHSCHILD foi
construída em negócios feitos com Guilherme IX, Landgrave de Hesse-Kassel {Landegrave (do
alemão Landgraf) um título nobiliárquico usado por vários condes do Sacro Império Romano
Germânico desde o século XII.} Guilherme havia herdado uma fortuna que era considerada uma
das maiores da Europa e, em muitas ocasiões, veio a depender grandemente de Mayer para
administrá-la e controlá-la, particularmente durante e após a invasão e conquista do HesseKassel por Napoleão.
Mayer chegou a Guilherme IX por intermédio do General von Estorff, para quem entregava
recados, quando trabalhava na casa dos Oppenheimer, e que estava ligado à côrte do Landgrave
Guilherme IX. Quando Mayer descobriu que o general colecionava moedas raras, decidiu
tirar vantagem da situação. Oferecendo peças valiosas a preços convidativos, rapidamente se
tornou benquisto junto ao general e a outros membros influentes da côrte. Um dia, foi
encaminhado à presença do Landgrave Guilherme IX. Sua Alteza adquiriu uma grande partida de
moedas e medalhas raras de Mayer. Esta foi a primeira transação entre ROTHSCHILD e um
governante. Breve, ele estaria fazendo negócios com outros príncipes da Europa.

A casa de Mayer Amschel Bauer e mais abaixo o Escudo da cidade de Frankfurt à porta,
Vermelho (ROTH SCHILD=escudo vermelho em alemão) com a Águia Imperial de ROMA,
símbolo e sobrenome adotado pela sua família (como numa continuação do Império de
Roma, conforme a visão de Nabucodonosor da estátua com cabeça de ouro e terminando
em pés de barro – o império Rothschild – e revelada por Daniel).
Quando Guilherme IX teve que se refugiar na Dinamarca, após a batalha de Jena, na região da
Turíngia e a conquista do Hesse por Napoleão, em 1806, o nobre alemão deixou sua fortuna em
dinheiro e obras de arte, equivalente a $ 3 milhões de libras esterlinas, sob a administração
de Mayer Rothschild.
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Escudo da cidade de Frankfurt
Mayer usou de todos os expedientes para expandi-los (no que teve um enorme sucesso,
sem dividir um centavo com o dono da fortuna, Guilherme IX), tornando-se então o
primeiro banqueiro realmente internacional.
1770 – Em 29 de agosto, Mayer Amschel (ROTHSCHILD) Bauer se casa com Gutlé Schnaper
(1753-1849) que já perto do final de sua vida fez uma célebre declaração sobre os seus filhos:
“Se os meus filhos (a dinastia ROTHSCHILD) não quisessem guerras, não haveria
nenhuma.” (Gutlé Schnaper Rothschild, a mãe dos cinco irmãos Rothschild).
Tiveram dez filhos, cinco mulheres e os seguintes filhos homens:

Do topo e da esquerda para à direita:
1. Amschel Mayer (12/07/1773 – 6/12/1855)
2. Salomon Mayer (9/09/1774 – 28/07/1855) – fundador do ramo austríaco da Família
Rothschild
3. Nathan Mayer (16/09/1777 – 18/07/1836) – fundador do ramo inglês da Família
Rothschild
4. Kalmann (Carl) Mayer (24/04/1788 – 10/03/1855) – fundador do ramo napolitano
(Itália)
5. Jacob (James) Mayer de Rothschild (1792-1868) – fundador do ramo francês da Família
Rothschild
1773 – FRANKFURT, ALEMANHA: Mayer Amschel Bauer reuniu doze de seus mais influentes
amigos, e os convenceu de que se eles colocassem todos os seus recursos materiais juntos, eles
poderiam
governar
o
planeta
inteiro (o
núcleo
principal
e
controlador
do
GRUPO ILLUMINATI DESDE A SUA FUNDAÇÃO É composto por TREZE FAMÍLIAS - Para
saber
mais
veja
em:
http://thoth3126.com.br/grupo-bilderberg-misterios-e-controlealienigena/#more-2268).
Esses encontros iniciais sempre aconteceram na cidade de Frankfurt, na ALEMANHA, em
1773. ROTHSCHILD também informou aos seus amigos que havia encontrado um discípulo
perfeito, um indivíduo de incrível intelecto e ingenuidade, para “liderar” a organização que ele
estava planejando criar, o seu nome: Adam Weishaupt.
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A árvore da “Dinastia Rothschild”.
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_rothschild.htm
1776 – Maio 1, Adam Weishaupt (codinome Spartacus) orientado pelos TREZE integrantes
originais, e o Barão Adolph Von Knigge estabeleceram uma sociedade secreta cujo nome
adotado foi a Ordem dos ILLUMINATI da BAVIERA em 01 de Maio de 1776, em Ingolstadt,
na Baviera, às margens do rio Danúbio. Weishaupt era então um jesuíta e Professor de Lei
Canônica na Universidade de Ingolstadt, no estado da Bavária, parte do Sul da hoje atual
Alemanha.
O secreto grupo da Ordem dos Illuminati teria como principal objetivo o estabelecimento de uma
Nova Ordem Mundial (a semente da atual NWO-New World Order), que estaria sempre sob seu
controle. Os seus principais objetivos, a serem atingidos, então primeiramente centrados nos
países da Europa, eram (e mais do que nunca CONTINUAM SENDO):
1) Abolição de todos os governos nacionais dos países;
2) Abolição da propriedade PRIVADA;
3) Abolição do direito de herança;
4) Abolição do sentimento de patriotismo;
5) Abolição da família;
6) Abolição das religiões (e de Deus);
7) A CRIAÇÃO DE UM GOVERNO MUNDIAL ÚNICO.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Illuminati e http://www.bibliotecapleyades.net/
1782 – Em julho, a Ordem dos ILLUMINATI junta forças/se infiltra e toma o controle de outra
sociedade já não muito secreta naquele tempo, a Maçonaria, em seu Congresso ocorrido em
Wilhelmsbad, Alemanha. O Conde de Virieu, um participante da conferência, sai dela visivelmente
perturbado. Quando ele foi questionado sobre os ‘trágicos segredos’ a que ele teve acesso, ele
replicou: “Eu não posso confiá-los a você. Eu somente posso te afirmar que tudo É MUITO
MAIS SÉRIO DO QUE VOCE POSSA sequer imaginar“. Deste ponto em diante, de acordo com
o seu biógrafo, ‘o Conde de Virieu somente podia falar da ordem da Maçonaria com muito horror.’
1785 – Um correio dos ILLUMINATI chamado Lanze foi atingido e morto por um raio, enquanto
viajava a cavalo pela região da cidade de Ratisbona (Regensburg). Quando oficiais da
segurança da Bavária examinaram o conteúdo de sua mala postal, eles descobriram a existência
da Ordem dos ILLUMINATI, e encontraram planos detalhados a serem executados para e
durante a já próxima e planejada REVOLUÇÃO FRANCESA. Nos documentos foi encontrada uma
ordem por escrito de Adam Weishaupt para Maximiliano Robespierre começar a instigar a
revolução na França. Esse documento tinha participação de Franz Xavier Von Zwack na sua
redação, um associado Illuminati próximo à Weishaupt.
O Governo da Bavária tentou de várias formas alertar o então Governante da FRANÇA, o rei LUIZ
XVI e sua corte do iminente desastre sendo organizado contra seu reinado, mas o governo francês
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não deu ouvidos aos alertas e avisos (e a vários outros avisos vindos de outras fontes do desastre
que se aproximava, inclusive avisos feitos por Saint Germain). Na Bavária, com base nos
documentos apreendidos, foram presos todos os elementos integrantes da Ordem dos
ILLUMINATI que foram identificados e encontrados, mas Weishaupt e os mais importantes
membros da ordem sumiram nos subterrâneos, desapareceram e não puderam mais ser
encontrados.

1786 – 1789: A REVOLUÇÃO FRANCESA: Os ILLUMINATI como autores da Revolução
Francesa: Ernst August von Göchhausen em 1786, em seu livro “Revelações sobre o sistema
político cosmopolita“, denunciou uma conspiração maçônica-jesuítica-ILLUMINATI e previu a
iminência de uma “revolução mundial inevitável”, três anos antes da Revolução Francesa
ACONTECER. No início do século XIX, o padre jesuíta francês Augustin Barruel (parceiro literário
de Jacques Lefranc-François também compartilhou desta opinião em um livro, igualmente
Pierre-Joseph Clorivière, Antoine de Rivarool) e o estudioso e maçom (Físico) escocês John
Robison tentaram mostrar, independentemente uns dos outros, que bem mais do que os
fatores tais como a repressão contínua do Terceiro Estado, da fome e da má gestão da crise
subsequente do Rei da França Luís XVI, o fator predominante que desencadeou a revolução
francesa seria uma preparação metódica do processo revolucionário, cuja execução foi
elaborada por um plano anos antes de sua explosão, para que este processo ocorresse, seria
necessário principalmente duas coisas:
– Um clima intelectual e cultural adequado que alimentasse as forças potenciais. Como uma
situação de grave alteração generalizada que obrigasse a população a reivindicar mudanças.
O clima que se necessitava para a Revolução Francesa foi criado ao longo dos anos advindos do
enciclopedismo e do Iluminismo, que foi um movimento do pensamento iluminista.
- Um grupo de líderes e agitadores, que será responsável pela organização, revolta e mobilização
das massas para alcançar os objetivos desejados (presumivelmente membros dos ILLUMINATI).
Foram propostas, três questões:
- Primeiramente, devemos levar em consideração que todos os ideólogos, os diretores e líderes
políticos da Revolução Francesa, sem exceção (Todos já vinham sendo manipulados), teriam
sido maçons, dos teóricos propagandistas como Montesquieu, Rousseau, D’Alembert, Voltaire e
Condorcet, mesmo os mais proeminentes ativistas da Revolução, do Reino do Terror, do Diretório
e os bonapartistas como o Conde de Mirabeau, que criou a Ordem na França e os revolucionários
Saint-Just, Camille Desmoulins, Danton, Jacques Hébert, Jean Paul Marat, Robespierre, Filipe
de Orleans, Fouché, Emmanuel Joseph Sieyès, François Babeuf (líder da chamada
Conspiração dos Iguais e considerado um dos primeiros teóricos do comunismo e um préanarquista), Rouget de L’Isle (compositor de “La Marseillaise“), Lafayette (criador do laço
tricolor), e até mesmo Napoleão.
O famoso conde de Cagliostro, que participou nas parcelas do processo revolucionário
francês, criou a Maçonaria Egípcia e também recebeu iniciação nos alojamentos de
Weishaupt. Por outro lado, o fato de que o grito de Liberdade, Igualdade e Fraternidade ter
sido o lema da Revolução Francesa, assim como a divisa da Maçonaria, confirma que, na
realidade, incluindo ou não os Illuminati, foram os maçons do século XVIII que
desenvolveram a revolução. Também o ícone maçônico o gorro frígio, que simbolicamente e
iniciaticamente representa um toque maior que a de uma coroa, desempenha um papel importante
na Revolução Francesa, como mostrado no trabalho de Eugène Delacroix “A Liberdade guiando o
povo“.
- Em segundo lugar, havia na França pouco antes da Revolução Francesa, uma loja de maçons,
cujo nome era muito semelhante à original Ordem dos ILLUMINATI de Adam Weishaupt, “Les
Illuminati“. Uma vez que este grupo era pequeno e de menor influência, tão pouco como o fato de
que os Illuminati franceses eram seguidores de uma tendência mística e uma iluminação radical de
Adolph von Knigge, que Weishaupt e seus superiores das TREZE famílias não tinham em mente.
- Finalmente, em fevereiro 1787, foi realizada na França a Assembleia de Notáveis, convocada
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por Charles Alexandre de Calonne. E nos anos posteriores, 1788 e 1789, uma loja maçônica em
Paris, “Amis réunis” recebeu a adesão de alguns indivíduos de posições no topo da Ordem dos
ILLUMINATI, como Johann Christoph Bode e o Barão de Busche.
As obras de Barruel e Robison (citadas no início do texto) ganharam popularidade entre os
muitos partidários da direita radical e de outros setores. A mencionar, por exemplo, os
historiadores ingleses e teóricos da conspiração da década de 1920. Por outro lado, no século XIX,
o escritor Charles Louis Cadet de Gassicourt explicou a ação subterrânea das sociedades
secretas na Revolução Francesa e o padre Nicolas Deschamps relatou uma conspiração
maçônica na Revolução Francesa , igualmente a mesma atitude do historiador Alfred François
Nettement. No início do século XX, os livros do historiador francês Augustin Cochin, escrito a partir
de um ponto de vista sociológico, assinala a Maçonaria como uma das principais forças a instigar a
revolução, igualmente o jornalista Maurício Talmeyr vários anos depois.

A personificação da “Liberdade” guiando o povo e usando gorro frígio, em pintura de
Delacroix.
1791- E.U.A.: Os Rothschilds conseguem o controle do dinheiro da nova nação dos EUA, através
de Alexander Hamilton (seu agente no gabinete do Presidente George Washington), o primeiro
Secretário do Tesouro dos EUA, quando ele organiza, propõe e cria o primeiro Banco Central norte
americano chamado: First Bank of the United States (Primeiro Banco dos Estados Unidos)”, que
foi criado com carta de 20 anos de contrato. Os Secretários de Estado Thomas Jefferson e James
Madison lideraram a oposição da criação do banco, pois alegavam que o banco era inconstitucional,
e
que
beneficiaria
os
comerciantes
e
investidores
à
custa
da
maioria
da
população. http://en.wikipedia.org/wiki/First_Bank_of_the_United_States
1796 – Nos EUA, do outro lado do Oceano Atlântico, a Maçonaria infiltrada pelos ILLUMINATI já
se transformara na maior organização e com maior influência que atuava nas eleições dos
presidentes governantes norte americanos. John Adams venceu as eleições se opondo à
Maçonaria, e seu filho, John Quincy Adams, advertiu sobre a grande ameaça que pairava sobre o
seu país representada pela então corrompida Maçonaria e suas lojas espalhadas pelos EUA: “Eu
conscientemente e sinceramente acredito que a Ordem da Maçonaria (Ordem dos Illuminati),
se não for o maior, é um dos maiores MAL, tanto moral e político sob o qual a União americana
esta agora trabalhando.”
1797 – John Robison, um Professor de História Natural e Filosofia na Universidade de
Edimburgo, na Escócia, publica um livro cujo título é: ’’Provas de uma Conspiração contra
todas as Religiões e Governos da Europa”(Proofs of a Conspiracy against all the Religions and
Governments of Europe) no qual ele conta que Adam Weishaupt tentou pessoalmente recrutá-lo
para a Ordem dos ILLUMINATI. Ele expõe e denuncia os diabólicos planos dos ILLUMINATI
para controlar o mundo. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Robison_(physicist)
1804 – Expansão dos tentáculos dos Rothschild: Mayer envia Nathan então com 27 anos, à
Inglaterra para tomar conta dos negócios da família. Nathan tornou-se banqueiro em Londres.
Investiu pesadamente na Companhia das Índias Orientais (Holanda). O ouro obtido foi emprestado
ao governo britânico em troca de papel-moeda, comprado a 50% de seu valor nominal e
posteriormente resgatados a 1 por 1, um excelente negócio. Os lucros foram investidos na
abertura das filiais da Casa Rothschild, POR CADA UM DE SEUS FILHOS, nos principais
centros da Europa: Berlim-Alemanha (Amschel), Viena-Austria (Salomon), Paris-França
(Jacob), Nápoles-Itália (Calmann-Carl). A sede da Casa Rothschild nesse ano se
estabeleceu em LONDRES (Nathan).
1811 - BANCO CENTRAL DOS EUA: A liberação para renovação das operações do Banco de
Rothschild dos EUA (donos e operadores do First Bank of the United States, o primeiro Banco
Central americano) começa a correr no Congresso dos EUA para aprovação e a votação é contrária
para a sua renovação. Nathan Mayer Rothschild não fica nada satisfeito e ameaça: “Ou o pedido
de renovação para a Carta do banco é concedido, ou os EUA irão cair envolvidos na mais
desastrosa guerra.”Contudo o Congresso dos EUA permanece firme e a renovação não foi
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concedida, o que causou que Nathan Mayer Rothschild emitisse outra grave ameaça: “Ensinemos
àqueles imprudentes americanos uma lição. Vamos levá-los de volta ao estado de
colônia.”

First Bank of the United States, na 116 South 3rd Street, Philadelphia, PA 19106.
1812 – Morre o patriarca Mayer Amschel Bauer (ROTHSCHILD). Ele deixou ordens e
instruções específicas para a Casa de Rothschild seguir após a sua morte: Todas as posições nos
negócios da família são apenas para serem conduzidos pelos homens da família, somente os
homens poderiam participar dos negócios familiares, isto incluiu um sexto filho bastardo.
Os casamentos na família deveriam ser apenas entre primos em primeiro e segundo grau para
preservar a fortuna da família (dos 18 casamentos pelos netos de Mayer Amschel BauerRothschild, 16 foram entre primos de primeiro grau – uma prática conhecida hoje como
endogamia) Nenhum inventário público da família era para ser divulgado. Nenhuma ação legal
era para ser tomada relativas a valores de herança, o filho mais velho do filho mais velho deveria
se tornar o líder da família (esta condição poderia apenas mudar quando a maioria da família
concordasse em uma votação). Estas ordens foram seguidas à risca e Nathan Mayer Rothschild foi
eleito o cabeça da família logo após a morte do seu pai, o patriarca Mayer Amschel BauerRothschild.
1814-1815, Viena-Áustria – Na virada do século XVIII para o século XIX, um período de tempo
que era conhecido como a “Era dos Rothschilds”, se estima que essa família controlava uma
grande parte de toda riqueza da Europa. Contudo alguma coisa não andou bem para os planos dos
Rothschilds nesse tempo, que foi o resultado do Congresso de Vienna, no começo do século XIX,
o qual começou em Setembro de 1814 e acabou em Junho do ano seguinte (1815) na Áustria. A
razão e intenção era a de redesenhar o mapa político do continente europeu após a
derrota da França napoleônica na primavera anterior, iniciar a colonização, restaurar os
respectivos tronos às famílias reais derrotadas pelas tropas de Napoleão Bonaparte (como a
restauração dos Bourbon na França) e firmar uma aliança entre os burgueses. Muitos dos governos
Europeus estavam em grande débito com os Rothschilds (que financiavam todos os lados
envolvidos nas intermináveis guerras no continente europeu QUE ELES PRÓPRIOS E SEUS
AGENTES INSTIGAVAM), então eles imaginaram que poderiam usar esse poder como uma
ferramenta de barganha e obter mais controle.
Contudo o Czar Alexandre I da Rússia, que não tinha sucumbido à ideia de criar o Banco Central
da Rússia, nos moldes do modelo criado pelos Rothschilds (e por eles controlados), não iria longe
aceitando o plano, então a ideia do governo central dos Rothschilds falhou. Nathan Mayer
Rothschild se enfureceu com essa recusa e por causa disso jurou que algum dia ele ou os seus
descendentes iriam destruir a família Romanov e todos os descendentes do Czar Alexander I.
Infelizmente ele foi verdadeiro nesse juramento e 102 anos depois os Rothschilds idealizaram,
criaram e patrocinaram a Revolução Bolchevique na Rússia, de cuja trágica história o mundo
conhece o desfecho, a criação do Comunismo ateu e sanguinário, que foram usados para cumprir a
tal promessa feita por Nathan em destruir a família do Czar Romanov, que foi executada pelos
“revolucionários”.
1815, 18 e 19 de junho – Batalha de Waterloo: Na Inglaterra, Nathan Rothschild (o mais
esperto, inteligente e astuto dos cinco filhos de Mayer) vê a oportunidade de montar um golpe que
lhe permitiria apoderar-se do mercado de capitais ou até mesmo do Bank of England, nas
vésperas da batalha de Waterloo. (A Batalha de Waterloo, a 18 de Junho de 1815 em Waterloo,
Bélgica, foi um combate decisivo das forças francesas contra as britânicas, e se deu nas
proximidades da aldeia belga de Waterloo. Ocorreu durante o Governo dos Cem Dias de
Napoleão, entre seu exército de 72 mil homens recrutados às pressas e o exército aliado de 68
mil homens comandados pelo britânico Arthur Wellesley, Duque de Wellington, (com unidades
britânicas, holandesas, belgas e alemãs), antes da chegada de 45 mil homens do exército
prussiano.)
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Nathan Rothschild enviou um espião para Waterloo.
Mal a batalha acabou, com a vitória inglesa das tropas de Wellington seu espião partiu
rapidamente de volta a Inglaterra. Entregou a notícia a Rothschild 24 horas antes do próprio
correio de Wellington chegar a Londres com as notícias. Rothschild correu para a bolsa em Londres
com um ar triste e abatido. Todos no local o seguiam com o olhar. Subitamente, Nathan
Rothschild começa a vender seus títulos. Os outros investidores viram que ele tinha começado a
vender os seus papéis.
A resposta só poderia ser uma: Napoleão tinha ganho em Waterloo e Rothschild sabia. Em poucos
minutos, todos vendiam. Os preços dos títulos caíram como uma flecha em queda. Entretanto,
agentes de Nathan Rothschild começaram a comprar secretamente os papéis por uma
fração do seu valor real. Numa questão de horas, Nathan Rothschild passou a dominar a bolsa
de Londres, assim como, segundo se supõe, também o Bank of England e praticamente toda a
economia da Inglaterra. Nathan mais tarde gabou-se de, que em apenas 17 anos que passou na
Inglaterra, ter multiplicado as 20.000 libras que recebera do pai para um novo patamar em 2.500
vezes (valiam então 50.000.000 de libras). Graças à cooperação familiar (e a costumeira
IGNORÂNCIA HUMANA), os Rothschild tornaram-se rápida e incrivelmente ricos.
Em meados do século XIX, JÁ dominavam o sistema bancário europeu e eram sem
dúvida a família mais rica do mundo.Isso apenas 42 anos após a fundação da ORDEM
DOS ILLUMINATI.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
1821 – O alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 27/08/1770 — Berlim, 14/11/1831)
que foi um filósofo e recebeu sua formação no Tübinger Stift (seminário da Igreja Protestante em
Württemberg).Neste ano Hegel formula aquilo que veio a ser conhecido como a “dialética
Hegeliana” – o processo e o método pelo qual os objetivos dos ILLUMINATI serão implantados
no planeta. De acordo com “essa dialética” de Hegel, “uma tese mais a antítese é igual a
síntese” (thesis plus antithesis equals synthesis). Em outras palavras, primeiro você deve
fomentar uma crise, e criá-la. Então haverá uma enorme agitação e clamor do público para que
algo seja feito para “resolver o problema” (criado artificialmente). Então o seu grupo (nesse caso
os ILLUMINATI) oferecem uma solução que trará aquelas mudanças que o seu grupo realmente e
verdadeiramente está procurando implantar, mas que a massa pública bovina e ignorante
inicialmente não aceitaria se tal solução fosse apresentada antes da “crise”. Essa situação
sempre oferece oportunidade, quando ela assim é criada artificialmente, para se
implantar mais e melhores sistemas de controle e restringir mais e melhor a já escassa
liberdade individual da massa sempre estúpida e ignorante de todo o processo.
1828 – Amschel Mayer Rothschild, que financia os seus associados ILLUMINATI, expressa sua
profunda preocupação com os governos nacionais dos países que tentam regular com suas leis
os bancos internacionais, como o banco dele próprio, declarou suas intenções nessa célebre
frase:
“SE ME PERMITIREM IMPRIMIR E CONTROLAR O DINHEIRO DE UMA NAÇÃO, EU NÃO ME
IMPORTO COM QUEM ESCREVE, COM QUEM FAZ ÀS SUAS LEIS” – Mayer Amschel Bauer
(ROTHSCHILD)
Fonte: http://thoth3126.com.br/historia-dos-illuminati-e-da-nova-ordem-mundial-nwo/
Continua … Parte II
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A História dos ILLUMINATI e a Nova Ordem Mundial (NWO-New World
Order)
(A História da criação dos Illuminati e o desenvolvimento da implantação da Nova Ordem
Mundial (NWO-New World Order), desde Frankfurt, na Alemanha em 1773.)

Parte II
“Já não falarei muito convosco, porque aí vem o “príncipe do mundo”; e ele nada tem
em Mim.“ (João 14, 30)
1833 – A Sociedade Skull & Bones (Crânio e Ossos, em português) é criada como
uma sociedade secreta estudantil dos Estados Unidos, fundada em 1833. Foi introduzida
na Universidade
de
Yale por
William
Huntington
Russell
e
Alphonso
Taft.
Entre 1831 e 1832, Russell estudou na Alemanha, onde supostamente teria sido iniciado em
uma sociedade secreta alemã (ILLUMINATI), a qual teria inspirado a criação da Skull and
Bones. Tal hipótese foi confirmada durante obras realizadas no salão de convenções
da Skull and Bones.
Naquela ocasião foi encontrado material que se refere a Skull and Bones como o capítulo de Yale
da SOCIEDADE SECRETA ILLUMINATI, uma sociedade alemã ILLUMINATI da BAVIERA. Essa
sociedade foi tornada ilegal por efeito de um edito do governo alemão da Baviera, em 1785,
continuando entretanto a existir, como uma organização clandestina.

O Símbolo da Skull & Bones (S&B), aqueles que estão familiarizados com a Sociedade Skull
and Bones (S & B) sabem que o número “322“ em seu Logo é o número do quarto da sala de
iniciação para os integrantes da sociedade, o Sanctum Sanctorum ou “Santo dos Santos”,
na proibida organização dentro da estrutura no campus da Yale University (é o mesmo
“símbolo” da caveira com ossos estampado nas bandeiras dos navios piratas).
Essa estrutura é vulgarmente conhecida pelos membros e não membros como a Tumba,
mas também é conhecida pelos seus integrantes como “O Templo”. O “322“ também se refere
à própria sociedade, é o “Capítulo 322″ uma referência a uma antiga sociedade
secreta
da ALEMANHA, também poderia ser uma referência ao dia 22 de Março, dia do equinócio de
primavera no hemisfério norte.
A sociedade foi incorporada pela Russell Trust Association, em 1856. Em 1846, Russell tornou15

se membro da assembleia do estado de Connecticut e, em 1862, foi nomeado general da guarda
nacional. Alphonso Taft tornou-se ministro da guerra em 1876, e depois Vice-general e
embaixador dos Estados Unidos na Rússia, em 1884. Seu filho,William Howard Taft, tornou-se
mais tarde, magistrado e depois presidente dos Estados Unidos.
A Yale University é a única universidade com sociedades secretas onde são admitidos somente
seniores, quer dizer antigos alunos. As duas outras são Scroll and Key (“Chave e Pergaminho”)
e Wolf’s Head (“Cabeça de lobo”). Os candidatos são exclusivamente homens brancos,
protestantes, e são originários habitualmente de famílias muito ricas. Frequentemente,
seus pais já eram membros da ordem. No último ano de estudo, são denominados cavaleiros.

Os dois George Bush, pai e filho são membros da Skull & Bones. Ao lado George Bush
(pai) assinalado na foto.
1833 – 10 de Setembro, o presidente dos EUA Andrew Jackson anuncia que o governo deixará
de usar o The Second Bank Of United States (o Banco Central dos EUA), o banco nacional do
país. Ele então usou seu poder executivo para sacar/remover todos os fundos federais do banco,
no final desencadeando o que é referido como a “Guerra do Banco.” Um banco nacional tinha sido
anteriormente criado por George Washington e Alexander Hamilton em 1791 para servir como um
repositório central para os fundos federais do governo dos EUA, mas que tinha caído nas mãos dos
grandes banqueiros internacionais, como Rothschild e por isso não teve renovada a sua carta
patente em 1811. O The Second Bank Of United States foi fundado em 1816, cinco anos após a
licença do The First Bank Of United States, o primeiro banco central ter expirado.
Mas apenas um quinto do capital do The Second Bank Of United States pertenciam ao governo
federal dos EUA, os demais quatro quintos (80%) vieram novamente e principalmente de
investidores estrangeiros. Entre eles estava David Parish, o agente dos interesses Rothschild,
em Nova York. Além disso, parece que o presidente do The Second Bank Of United States,
Nicholas Biddle, conseguiu a emissão da Carta Patente do banco de acordo com esses interesses
europeus (especialmente os de Rothschild), ante os melhores interesses norte-americanos.
1836 – Andrew Jackson, após uma intensa luta contra o congresso (em verdade contra os
lacaios de Rothschild) não renova a Carta Patente do The Second Bank Of United
States. Finalmente, a especulação excessiva, a corrupção e as pressões econômicas sobre as
agências do governo dos EUA levaram o presidente Andrew Jackson a não renovação da carta
do The Second Bank Of United States, colocando novamente o governo dos EUA contra os
interesses e à vontade dos Rothschild.
Tradicionalmente, o banco havia sido dirigido por um conselho de administração com laços com a
indústria e a manufatura, e, portanto, era inclinado para os estados urbanos e industriais do
norte. Andrew Jackson, a epítome do sertanejo norte americano, ressentia do banco a falta de
financiamento para a expansão nos territórios ocidentais instáveis. O presidente Jackson também
se opôs ao poder político e econômico incomum do banco e à falta de supervisão pelo Congresso
sobre suas transações comerciais.
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KARL MARX
1848 - Moses Mordecai Marx Levy, aliás KARL MARX, escreve o Manifesto Comunista (‘The
Communist Manifesto’). Marx é um membro de uma organização ILLUMINATI de destaque
chamada de a Liga dos Justos (League of the Just). Ele não apenas defende mudanças políticas e
econômicas; mas ele também prega mudanças tanto moral assim como religiosa e espiritual, na
sociedade. Ele acredita que a instituição da família deve ser abolida, e que as crianças devem
ser educadas por uma autoridade central. Ele expressa sua atitude sobre DEUS dizendo e
afirmando: nós devemos declarar Guerra contra qualquer ideia de religião, contra a
existência de estado, de país e de patriotismo. A ideia da existência de um DEUS é a nota
principal para uma civilização decadente e pervertida. “NÓS DEVEMOS DESTRUIR ESSA IDEIA“
(da existência de DEUS)!!!
1850 – Jacob (James) Rothschild, o herdeiro do ramo francês da família ROTHSCHILD, já
tinha um ativo de 600 milhões de francos franceses, 150 milhões há mais do que todos os outros
banqueiros franceses somados. Os Rothschild eram portanto, nesse momento a família mais
rica do mundo. O resto do século XIX foi denominado de a “era dos Rothschild”.
Financiaram Cecil Rhodes, permitindo-lhe adquirir o monopólio dos diamantes e ouro na África
do Sul. Nos EUA, financiaram os Harriman nas estradas de ferro, os Vanderbild, também no
ramo ferroviário e na imprensa, Carnegie, no aço, entre muitos outros. Durante a primeira guerra
mundial, supunha-se que J.P. Morgan era o homem mais rico dos EUA. De fato, quando morreu,
comprovou-se que ele era apenas mais um agente dos Rothschild, pois J.P. Morgan possuía
apenas 19% das suas empresas. No final do século XIX, a família ROTHSCHILD já controlava a
metade da riqueza do mundo ocidental.
1861 – 1865: A Guerra de Secessão dos EUA (Guerra Civíl) Foi um conflito interno que
causou mais mortes de norte-americanos, num total estimado em 970 mil pessoas – dos quais 618
mil eram soldados – cerca de 3% da população americana à época. As causas da guerra civil, seu
desfecho, e mesmo os próprios nomes da guerra, são motivos de controvérsia e debate até os dias
de hoje. A Guerra de Secessão consistiu na luta entre os 11 Estados Confederados do Sul
latifundiário, aristocrata e defensor da escravidão, contra os Estados do Norte industrializado, onde
a escravidão tinha um peso econômico bem menor do que no Sul.
O Presidente dos EUA Abraham Lincoln trabalhou bravamente para impedir as tentativas
de Rothschild para se envolver no financiamento da Guerra Civil. Curiosamente, foi o Czar da
Rússia, Alexandre II (Dinastia Romanov) que deu aos EUA a assistência necessária contra os
britânicos e franceses que estavam entre as forças motrizes da secessão dos estados do Sul e seu
financiamento subsequente. A Rússia interveio, fornecendo forças navais para o bloqueio do Sul
pela União em águas europeias, e deixando os dois países a França e a Inglaterra saberem que se
tentassem se juntar às forças militares sulistas da Confederação, eles também teriam que entrar
em guerra com a Rússia.

O Escudo vermelho (Roth Schild) de Frankfurt adotado pela família Rothschild.
Os interesses de Rothschild tiveram sucesso, através de seu agente nos EUA, nada mais do que o
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próprio Secretário do Tesouro, Salmon P. Chase, para forçar um projeto de lei (a Lei Nacional de
Bancos) no Congresso para a criação de um banco central federal que teria o poder de emitir
cédulas/Notas do Banco dos Estados Unidos. Depois, Lincoln advertiu o povo americano de que:
“O poder do dinheiro aprisiona a nação em tempo de paz e conspira contra ela em
tempos de adversidade. É mais despótico do que a monarquia, é mais insolente que a
autocracia, é mais egoísta que a burocracia. Vejo em um futuro próximo, uma crise se
aproximando que me enerva, e me faz temer pela segurança de nosso país. As
Corporações foram entronizadas, uma era de corrupção se seguirá, e o poder do dinheiro
(os banqueiros) no país irá se esforçar para prolongar o seu reinado trabalhando em
cima do prejuízo do povo, até que toda a riqueza é agregada apenas em algumas mãos, e
a república será destruída”. (O entendimento e a constatação de Lincoln foram perfeitas, pois é
exatamente esta a estratégia que está sendo usada em todo o mundo para a quebra das nações e
a implantação radical da famigerada Nova Ordem Mundial; o futuro governo do anticristo. Com
certeza foi por isto que ele foi assassinado.)
1865 – Assassinato de Abraham Lincoln, que continuou a lutar contra o banco central
dos Rothschild, e alguns acreditam que foi o seu sucesso antecipado em influenciar o Congresso
dos EUA para limitar a existência do Banco dos Estados Unidos apenas durante os anos de guerra
civil que foi o fator motivador principal por trás de seu assassinato em 14 de abril de 1865,
por John W. Booth. Pesquisadores modernos descobriram sérias evidências de uma enorme
conspiração que ligam as partes citadas a seguir com o Banco de Rothschild: o Secretário de
Guerra de Lincoln, Edwin Stanton, o assassino John Wilkes Booth, seus oito co-conspiradores, e
sobre mais setenta funcionários do governo e empresários envolvidos na conspiração.

Abraham Lincoln
O diário de John W. Booth foi recuperado pelas tropas de Stanton, foi entregue ao próprio
Stanton. Quando mais tarde foi apresentado durante a investigação, dezoito páginas haviam sido
arrancadas. Estas páginas, contendo os nomes e os dados acima mencionados, foram
encontradas mais tarde no sótão da casa de um dos descendentes de Stanton. No baú de John W.
Booth, foi encontrada uma mensagem codificada que o ligava diretamente a Judah P. Benjamin,
o diretor de campanha da guerra civil dos Confederados do sul para a Casa/Banco de
Rothschild. Quando a guerra terminou, a chave para o código foi encontrado na posse de
Judah P. Benjamin.
1870, 22 de Janeiro – Albert Pike (29 de dezembro de 1809, Boston — 2 de
Abril de 1891, Washington) foi um advogado, militar, destacado maçom e escritor dos Estados
Unidos. Albert foi reconhecido como um gênio, falava dezesseis idiomas diferentes e conseguiu a
patente de General-de-Brigada do Exército Confederado na Guerra Civil dos Estados Unidos da
América. Albert Pike causou impacto ao publicar a obra Morals and Dogma of the Ancient and
Accepted Scottish Rite of Freemasonry. que tratava dos graus da maçonaria do Rito Escocês.
Foi um maçon “Soberano Grande Comandante da Jurisdição Sul do Rito Escocês da
Maçonaria Livre”, que em uma carta escrita para Giuseppe Mazzini, o líder revolucionário
italiano, Pike anuncia a criação e o estabelecimento de uma sociedade secreta DENTRO de uma
sociedade secreta:
“Nós devemos criar um super-rito, o qual permanecerá desconhecido, para o qual nós iremos
convocar aqueles maçons de alto grau que nós iremos selecionar. Com relação aos
nossos irmãos na Maçonaria, esses homens devem prometer o mais estrito sigilo. Através
desse rito supremo, nós iremos comandar toda a Maçonaria Mundial, que se tornará um centro
internacional,
o mais
poderoso, porque os
altos
membros
da sua
direção serão
desconhecidos. Esta organização ultra-secreta será chamada de o novo e reformado Paladian
Rite.”
É por isso que cerca de 95% dos homens envolvidos na Maçonaria não tem a menor idéia de quais
são os objetivos reais da organização. Eles estão sob a ilusão de que a Maçonaria é apenas uma
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organização comunitária do bem fazendo boas obras. Albert Pike, como a maioria dos
ocultistas, recebia demônios em rituais de evocação, que lhe ensinavam como criar uma Nova
Ordem Mundial. Esses demônios mantém contato (possessão) com alguém que se envolva na
prática do ocultismo e os evoque como instrumento de realização de seus planos e estratégias.
Assim Pike recebia as instruções para a implantação da Nova Ordem Mundial.

Albert Pike
Em 22 de janeiro de 1870, Albert Pike e um de seus co-conspiradores internacionais, Guiseppe
Mazzini, publicaram o Plano para estabelecer essa Nova Ordem Mundial. Esse plano foi
mantido em grande segredo, revelado dentro dos círculos da Maçonaria, desde o momento da sua
concepção, somente aos outros conspiradores ILLUMINATIs ocultistas. (Esta informação é tirada de
um livro de um ex-luciferiano ILUMINATI, Doc Marquis. Esse livro é “Secrets of the Illuminati” e
revela muitos detalhes ocultos conhecidos apenas pelos ILLUMINATI). O plano secreto de Pike para
controlar o mundo previa a necessidade de três grandes guerras mundiais. Aqui tenha em
mente a data em que foi feita essa predição: 22 de janeiro de 1870. Essa previsão foi feita 44
anos antes do início da Primeira Guerra Mundial e 69 anos antes do início da 2ª grande
guerra.
1870/1871– A Guerra franco-prussiana ou Guerra franco-germânica (19 de julho de 1870
a 10 de maio de 1871) foi um conflito ocorrido entre França e o Reino da Prússia no final do século
XIX. Durante o conflito, a Prússia recebeu apoio da Confederação da Alemanha do Norte, da qual
fazia parte, e dos estados do Baden, Württemberg e Baviera. A vitória incontestável dos
alemães marcou o último capítulo da unificação alemã sob o comando de Guilherme I da Prússia.
Também marcou a queda de Napoleão III e do sistema monárquico na França, com o fim
do Segundo Império e sua substituição pela Terceira República Francesa. Também como resultado
da guerra ocorreu a anexação da maior parte do até então território francês da AlsáciaLorena pela Prússia (Alemanha), território que ficou em união com o Império Alemão até o fim
da Primeira Guerra Mundial, então retornando para o domínio francês em 1918.
1881. O Presidente dos EUA James A. Garfield declara: “Todo aquele que controla o volume
de dinheiro de qualquer país é o senhor absoluto de toda a indústria e o comércio, e
percebemos que a totalidade do sistema é facilmente controlada de uma forma ou de outra, por
um punhado de gente poderosa no topo, assim não precisaremos que nos expliquem como se
originam os períodos de inflação e depressão”. (as crises são criadas artificialmente).
O vigésimo presidente dos Estados Unidos, em 1881, Garfield foi assassinado por Charles Julius
Guiteau, após seis meses e quinze dias de seu mandato como presidente.

1884 – The Fabian Society – A Sociedade FABIAN é fundada na Grã Bretanha para promover
o Socialismo, um movimento de esquerda. The Fabian Society tomou seu nome de um General das
Legiões de Roma, o General Fabius Maximus, que lutou em várias batalhas contra os exércitos do
invasor cartaginês, o General Hannibal (A Graça de BAAL-que é Lúcifer), durante as guerras
Púnicas em pequenas escaramuças visando debilitá-lo, ao invés de enfrentamento em uma única
batalha decisiva. Ao lado o lobo em pele de cordeiro, símbolo da Fabian Society
1889 – Julho, 14 – Albert Pike emite instruções para o 23º Conselho Supremo do Mundo da
Maçonaria. Nelas ele revela QUEM é o verdadeiro objeto de DEVOÇÃO do movimento MAÇOM:
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“Para você, Grande Soberano Instrutor Geral, nós dissemos isto, e você pode repetir isto para os
irmãos de graus 30º, 31º e 32º: A religião Maçônica deve ser, por todos os nossos iniciados dos
mais altos graus, mantida na pureza da DOUTRINA DE LÚCIFER/BAAL”.
1890-1896 – Cecil Rhodes, um entusiástico estudante da doutrina de John Ruskin, e um aliado
dos ROTHSCHILD é Primeiro Ministro da África do Sul, uma colônia britânica naquele tempo. Ele é
capaz de explorar e controlar o ouro e a riqueza das minas de diamantes da África do
Sul. Ele trabalha para trazer todas as partes habitadasdo mundo sob a dominação de um governo
central de uma elite mundial dominante. Para isso, ele usa uma parte de sua vasta riqueza para
estabelecer as famosas bolsas de estudo Rhodes.
1891 – 5 de fevereiro, quando Cecil Rhodes e Stead organizaram uma sociedade secreta da
qual Rhodes tinha sonhado durante dezesseis anos. Nesta sociedade secreta Rhodes era para ser o
líder, Stead, Brett (Lord Esher) e Milner deveriam formar um comitê executivo, Lord Arthur
Balfour, (Sir) Harry Johnston, Lord Rothschild, Lord Albert Grey, e outros foram citados como
potenciais membros de um “Círculo de Iniciados“, deveria haver um círculo exterior conhecido
como a “Associação dos Auxiliares (mais tarde organizado por Milner como a Mesa Redonda
[Round Table])”

A Round Table e suas interconexões com outras entidades controladas pela NWOIlluminatis.
1892, 23 de Janeiro, Viena, Áustria – O Termo SIONISMO é usado pela primeira vez. O
uso do termo “Sionismo” surgiu durante um debate em público realizado na cidade
de Viena, Áustria, na noite de 23 de janeiro de 1892, cunhado por Nathan Birnbaum, um
escritor judeu local que fundara em 1885 a revista “Selbstemanzipation!”
(Autodeterminação!).
No entanto, o assim chamado “Pai do Sionismo” foi o jornalista e escritor austríaco
Theodor Herzl, autor do livro “Der Judenstaat” (O Estado Judeu).
1897, 29 de AGOSTO – 1º Congresso SIONISTA acontece em Basel, Suíça. Theodor
Herzl (Budapeste, 2 de maio de 1860 — Edlach, 3 de julho de 1904) foi um jornalista judeu
austro-húngaro que se tornou fundador do moderno movimento Sionismo político. Seu nome em
hebraico era Benjamin Ze’ev ()זאב בנימין. Em 1895 ele escreveu “O Estado Judeu”. A principal
ideia do livro era que a melhor maneira de formar um estado judeu era formar um congresso
sionista formado apenas por judeus.
Da ideia partiu para a prática e, pouco tempo depois, já havia formado o “Sionismo Político“. No
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dia 29 de agosto de 1897 foi realizado o primeiro congresso sionista desde a diáspora, em Basileia.
Durante o congresso foi criada a Organização Sionista Mundial, e Theodor Herzl foi eleito para
presidente. A sua principal meta a partir de então era a formação de um moderno estado
judeu (ISRAEL) na Palestina.

O “tamanho” das pretensões do estado judeu dos sionistas expressado já em 1904.
1911 – O Partido Socialista da Grã-Bretanha publica um panfleto intitulado “Socialismo e
religião” em que claramente define a sua proposta sobre o cristianismo:”É, portanto, uma verdade
profunda de que o socialismo é o inimigo natural da religião. Um socialista cristão é na verdade um
antissocialista. O Cristianismo é a antítese do socialismo”.
1912 - O coronel Edward Mandell House, um assessor próximo do presidente dos EUA,
Woodrow Wilson, publica “Phillip Dru:. Administrator“, no qual ele
promove o“socialismo/comunismo ateu radical” como sonhado e defendido por Karl Marx.
1913 – Fevereiro 3, - Foi ratificada e aprovada a Emenda 16 à Constituição dos EUA, tornando
possível ao
Governo
Federal de criar
e impor um
imposto
de
renda progressivo.
O ‘Manifesto Comunista’ de Karl Marx tinha como meta a criação de um imposto de renda
progressivo. (No Canadá, o imposto de renda é introduzido em 1917, como uma “medida
temporária” para financiar o esforço de guerra – e é cobrado até os dias hoje.)
1913 – O Presidente dos
EUA Woodrow Wilson publica “The
New
Freedom” (A Nova
Liberdade), na qual ele faz uma revelação: “Desde que entrei para a política, eu tive homens me
confidenciando seus pontos de vista a mim em sussurros. E alguns dos maiores homens dos EUA,
no campo do comércio e da indústria estão com medo de algo, estão com medo de alguma
coisa. Eles sabem que há um poder tão organizado em algum lugar, tão sutil, tão atento,
tão interligado, tão completo, tão disseminado, que é melhor não falar em tom acima de sua
própria respiração, quando sussurrando falarem a respeito dele e o condenarem.”
1913 – Dezembro 23, - O Federal Reserve-FED (nem federal, nem uma reserva – [o Banco
Central dos EUA, o FED] é uma instituição privada dos maiores banqueiros dos EUA da época) é
criado. Foi planejado em uma reunião secreta em 1910 em Jekyl Island, na Geórgia, por um
grupo de banqueiros e políticos, inclusive com o coronel Mandell House. E este ato transferiu
o poder de criar (e controlar) dinheiro do governo federal americano para um grupo privado
de banqueiros. O Federal Reserve Act foi aprovado às pressas um pouco antes da pausa de Natal
do congresso dos EUA. O congressista Charles A. Lindbergh Sr. (pai do famoso aviador) advertiu:
“Este ato estabelece o maior conglomerado, o mais gigantesco NA TERRA. Quando o
presidente assinou essa aprovação PELO PODER da EMISSÃO DO DINHEIRO, o governo
invisível, pelo poder de emissão do dinheiro, provou a sua existência e pela instituição
do conglomerado financeiro ele foi institucionalizado.”
“Dê-me o controle do dinheiro de uma Nação e pouco me importa quem faça suas
leis.” MEYER AMSCHEL ROTHSCHILD
1914 a 1918 – Eclode a Primeira Guerra Mundial (também conhecida como Grande
Guerra ou Guerra das Guerras) foi um conflito bélico mundial ocorrido entre 28 de
Julho de 1914 e 11 de Novembro de 1918. A guerra ocorreu entre a Tríplice Entende (liderada
pelo Império Britânico, França, Império Russo (até 1917) e Estados Unidos (a partir de 1917) que
derrotou a coligação formada pelas Potências Centrais (liderada pelo Império Alemão, Império
Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano), e causou o colapso de quatro impérios e mudou
de forma radical o mapa geopolítico da Europa e do Oriente Médio.
Muitos
dos combates
na
Primeira
Guerra
Mundial ocorreram
nas frentes
ocidentais,
em trincheiras e fortificações (separadas pelas “Terras de Ninguém”, que era o espaço entre cada
trincheira, onde vários cadáveres ficavam à espera por recolhimento) do mar do Norte até
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a Suíça. As batalhas aconteciam em invasões dinâmicas, em confrontos no mar, e pela primeira
vez na história, no ar com a utilização de uma recente invenção: o avião. O saldo foi de mais de
cerca de 20 milhões de mortos, dos quais 5% eram civis.
O conflito rompeu definitivamente com a antiga ordem mundial criada após as Guerras
Napoleônicas, marcando a derrubada do absolutismo monárquico em vários países
da Europa. Três
impérios
europeus
foram
destruídos
e
consequentemente
desmembrados: o Alemão, o Austro-Húngaro e o Russo. Nos Bálcãs e no Oriente Médio o mesmo
ocorreu com o Império Turco-Otomano que existia desde 1299.
Antigas Dinastias imperiais europeias como as das famílias Habsburgo (Alemanha), Romanov
(Rússia) e Hohenzollern (Prússia), que vinham dominando politicamente a Europa e cujo poder
tinha raízes ainda no tempo das Cruzadas, também caíram durante os quatro anos de
guerra. O fracasso da Rússia na guerra acabou contribuindo para a queda do Czar e o fim do
império russo, servindo de catalisador para a Revolução (Bolchevique/COMUNISTA)
Russa (organizada e planejada pelos ILLUMINATI e seus agentes, desde New York e
Londres) e que mais tarde “inspirou” outras revoluções em países tão diferentes
como China e Cuba, e que serviu também, após a Segunda Guerra Mundial, como base para
a Guerra Fria.

A águia com duas cabeças, símbolo da família Habsburgo.
No Oriente Médio, o Império Turco-Otomano que existia desde 1299 foi substituído pela República
da Turquia e muitos territórios de povos árabes e muçulmanos por toda a região acabaram em
mãos inglesas e francesas. Na Europa Central surgiram vários novos estados, a Tchecoslováquia,
Finlândia, Letônia, Lituânia, Estônia e Iugoslávia, estados novos que “nasceram” depois da guerra
e quando os estados da Áustria, Hungria e Polônia foram redefinidos.
1916 – Três anos após a assinatura do Federal Reserve Act em Lei, o presidente
Americano Woodrow
Wilson observou: “Eu
sou
um
homem
muito
infeliz.
Eu
inadvertidamente arruinei o meu país. Uma grande nação industrial agora (ISSO JÁ EM
1916) é controlada pelo seu sistema de crédito. Nosso sistema de crédito está
concentrado. O crescimento da nação, portanto, e todas as nossas atividades estão nas
mãos de alguns poucos homens. Nós nos transformamos em um dos piores sistemas de
governo, um dos governos mais completamente controlado e dominado no mundo
civilizado. Não somos mais um governo com livre opinião e escolha, não somos mais um
governo por convicção e pelo voto da maioria, mas sim somos um governo formado pela
opinião e a coação de um pequeno grupo de homens dominantes.”
“Dê-me o controle do dinheiro de uma Nação e pouco me importa quem faça suas
leis.” MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD
1917 – Lênin, nascido Vladimir Ilyitch Uliánov, (Владимир Ильич Ульянов; Simbirsk, 22 de
abril de 1870 – Gorki, 21 de janeiro de 1924). Com a ajuda dos financistas de Nova York e de
Londres (todos banqueiros ILLUMINATIS), V.I. Lenin é capaz de derrubar o governo da Rússia na
revolução de outubro de 1917. Lenin mais tarde fez comentários sobre a aparente contradição das
CONEXÕES entre os capitalistas ocidentais proeminentes e o seu comunismo: “Existe também
outra ALIANÇA – À primeira vista uma estranha, uma surpreendente – mas se você pensar sobre
ela, de fato, verá uma que é bem fundamentada e FÁCIL DE ENTENDER. Há a aliança entre nossos
líderes comunistas E SEUS capitalistas”. (Lembrem-se da dialética hegeliana).
[“Christian Rakovsky então revelou algo que na época era desconhecido para Gabriel e até mesmo
para Stalin. Ele revelou que uma ordem secreta e mais elevada do que o comunismo existia,
cujas ordens terão de ser obedecidas.
Isto demonstra e dá suporte ao que a nossa Doutora (Advogada e Professora) Bella Visono
Dodd (Maria Assunta Isabella), a chefe do Partido Comunista em Nova York nos EUA, tinha dito
durante a guerra. Quando ela relatou em testemunho a Cleon Skousin, então o segundo homem
em comando do FBI, ela disse que sempre que tinha alguma dificuldade na obtenção de instruções
de Moscou por causa da guerra, ela iria a qualquer um dos TRÊS capitalistas ricos nas WALDORF
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Towers.
O que sempre espantou a comunista Bella Dodd era que, sempre que estes (os capitalistas)
homens davam as suas instruções, Moscou SEMPRE as ratificava. Mas quando ela foi mais
pressionada para dizer, finalmente, quem governava desde esta “ordem superior”, ela respondeu
simplesmente: “Satanás”.

Bella Dodd, e o livro “School of Darkness”
O livro de Bella Dodd, School of Darkness (Escola das Trevas), publicado em 1954, é de um
gênero diferente do que Richard Wurmbrand escreveu em “MARX & SATAN”.
E não encontramos qualquer coisa relacionada com a Igreja. No entanto, o que o livro nos diz é
como os jovens – as mulheres, em particular – são atraídos para o marxismo. Ele também
descreve como o Partido Comunista funciona a partir do interior de e através das nossas
instituições, especialmente através do sistema de ensino.
1917 – em
São
Petersburg
(Petrogrado): Artigo publicado
no
jornal London
Times (reproduzido abaixo) em 27 de Dezembro de 1917 relata o financiamento dos comunistas
bolcheviques na Rússia por banqueiros europeus (Fritz WARBURG) e norte-americanos. Assim fica
mais uma vez comprovado que os ILLUMINATIS, através de seus agentes das Finanças
Internacionais criaram apenas uma única moeda, cujas faces, nesse caso, são o capitalismo e o
comunismo.

ACIMA:
Tradução
de
parte
da
notícia: Título:
“Gangue
reptiliana
alemã
em
Petrogrado. Warburg como financiadores dos bolcheviques. “Nova York, 27 de dezembro (1917).
A negação que agentes alemães estejam financiando em Petrogrado o movimento dos bolchevistas
provocou aqui um espanto considerável, à vista do fato reportado por inúmeras testemunhas
norte-americanas de grande reputação e julgamento crítico, que o Dr. Fritz Warburg, o Adjunto
financeiro da delegação alemã em Estocolmo, há muito tempo tem sido diretor supremo do fundo
de corrupção alemã na Rússia.
Seu encontro com Protopopoff (Alexander Dmitriyevich Protopopov), último ministro do
interior do Czar foi assinalado com inúmeras evidências, e os visitantes norte-americanos que
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retornaram relatam que após o velho regime ter sido derrubado, ele continuou seu trabalho com a
característica imparcialidade alemã entre os grupos anarquistas extremos em interesse do governo
alemão”.
1918 – Grupo de Thule é fundado em 17 de Agosto de 1918 por Rudolf von Sebottendorff em
Munique. O nome Thule é derivado da ilha mística Thule. O seu nome original era “Studiengruppe
für germanisches Altertum” (Grupo de estudo para antiguidade germânica), mas em breve com a
formação do Grupo de Thule, este começou a disseminar propaganda anti-republicana e antisemítica.
A Sociedade Thule, existente há cerca de 1.200 anos e desde sua fundação, teve como objetivo a
promoção das antigas tradições religiosas européias-paganismo, tais como o Druidismo, o
Wotanismo, o Woragismo, a Asatru e a Vanatru, desde sua fundação ela sempre foi dirigida por
Druidas e Ghodis nos cargos de Grão Mestre e Venerável. Foi um grupo precursor que teve
importância na transformação do “Deutsche Arbeiter-Partei” (Partido Alemão dos Trabalhadores)
que mais tarde se tornaria o NSDAP (o Partido Nazista alemão).

Teve membros dos escalões de topo do partido, incluindo Rudolf Hess, Alfred Rosenberg,
inclusive Adolf Hitler que já era Grão Mestre Cátaro, foi iniciado na Sociedade Thule e no Grupo de
Thule por Rudolf Hess, enquanto estavam presos no forte de Landsberg. O seu órgão de imprensa
foi o jornal “Münchener Beobachter” (Observador de Munique) que mais tarde se tornaria o
“Völkischer Beobachter” (Observador do Povo), o jornal do NSDAP. A sociedade Thule é também
conhecida por estar associada à sociedade secreta Germanenorden.
O símbolo associado com o Grupo de Thule era uma adaga, e com a Sociedade Thule era e ainda
é o octagrama, muitas vezes com três triângulos ou raios em seu interior. Grupo de Thule atuou no
Brasil até 1969, quando voltou novamente e agora com lojas no sudeste (SP, RJ) e sul do país.
1919 – Maio 30, Proeminentes personalidades britânicas e americanas estabelecem o Royal
Institute of International Affairs (RIIA-Chatham House), na Inglaterra e o CFR-Council on
Foreign Relations-Conselho de Relações Exteriores nos EUA em uma reunião organizada pelo
Coronel Mandel House, assistidos por vários membros socialistas da Fabian Society, incluindo o
destacado economista John Maynard Keynes.
1920 – Winston Churchill, primeiro ministro da Grã-Bretanha reconhece a ligação entre
os ILLUMINATI e a Revolução Bolchevique/Comunista na Rússia. Ele observa:“Desde os dias de
Spartacus-Adam Weishaupt aos de Karl Marx, de Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxemburgo e Emma
Goldman, essa conspiração mundial para a derrubada da Civilização e para a reconstituição da
sociedade (de acordo com uma Nova Ordem Mundial “) sobre a base do desenvolvimento
sequestrado, de malevolência invejosa e igualdade impossível, tem vindo a crescer. Esse
movimento desempenhou um papel definitivamente reconhecível na tragédia da Revolução
Francesa. Esse movimento tem sido a mola mestra de todos os movimentos subversivos durante o
século XIX, e agora, finalmente, esta banda de personalidades extraordinárias do submundo das
grandes cidades da Europa e Estados Unidos têm dominado o povo russo pelos seus cabelos e suas
cabeças, e tornaram-se praticamente os senhores indiscutíveis desse enorme império”.
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ACIMA: O LOGO DO CFR – Council on Foreign Relations-Conselho de Relações Exteriores
e o seu significado:
O CAVALO BRANCO: Em Apocalipse 6, 2 se diz: “Vi, então, e eis um cavalo branco; e o seu
cavaleiro com um arco; e foi-lhe dada uma coroa; e ele saiu vencendo e para
vencer.” (Ap. 6, 2) A palavra em latim VBIQVE: A partir da palavra latina encontrada em muitas
moedas romana antigas significando “em todos os lugares“. Em língua inglesa se
escreve UBIQUE- a palavra raiz em Inglês para “ubiquitous” – onipresente, que significa,
presente, ou parecendo estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ou
seja onipresente.
1920-1931 – O Deputado Louis T. McFadden é presidente do Comitê da Câmara sobre os Bancos
e a Moeda. Em relação à Reserva Federal, o deputado McFadden observa: “Quando o Federal
Reserve Act foi aprovado, as pessoas dos Estados Unidos não perceberam que um sistema
bancário mundial estava sendo criado aqui, como um super-Estado controlado pelos banqueiros
internacionais e industriais de atuação internacional. Eles agem em conjunto para escravizar o
mundo para o seu próprio prazer. Todos os esforços foram feitos pelo FED-FEDERAL RESERVE para
esconder os seus poderes, mas a verdade é que: o FED tem usurpado o governo [dos EUA] e
controla tudo aqui, e ele também controla as NOSSAS RELAÇÕES EXTERIORES.. faz e desfaz
governos à sua vontade”.
Em relação à crise (em 1929) chamada de a Grande Depressão e a aceitação pelo país do
acordo chamado de New Deal, proposto por Franklin Delano Roosevelt, ele afirmou: “Isso não
foi por acaso (a crise econômica). Foi uma ocorrência cuidadosamente (e muito bem)
planejada. Os banqueiros internacionais buscaram nos conduzir para uma condição de
desespero para que eles pudessem emergir como governantes de todos nós [..os
cidadãos dos EUA]”
1921 – O Coronel Mandel House reorganiza a filial americana do Instituto de Assuntos
Internacionais para o Council on Foreign Relations (CFR). Nos próximo 91 anos (2012), 80%
das posições de topo de chefia em cada secretariado do governo dos EUA será um membro oriundo
dessa organização – tanto faz o governo ser democrata ou republicano – os principais cargos
SEMPRE foram ocupados por membros desta organização.
1922 - W. Averell Harriman, um político americano do Partido Democrata, empresário e
diplomata, um notório magnata das estradas de ferro nos EUA, foi a Berlim com o objetivo de
entrevistar-se com os membros da família alemã Thyssen e de fundar uma filial bancária. O
presidente deste banco foi George Herbert Walker, que veio a ser sogro de Prescott Bush,
George era um rico banqueiro e empresário norte-americano. Sua filha Dorothy casou com
Prescott Bush, fazendo dele um avô do ex-presidente George H.W. Bush e um bisavô de outro
ex-presidente George W. Bush.

Na foto as três gerações da família Bush, com GHWB e seu filho no colo, ambos mais tarde foram
“conduzidos“ à Casa Branca e a presidência dos EUA.
1922, Dezembro 15, - Em sua revista “Negócios Estrangeiros” publicada nessa data, o CFR
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aprova abertamente a criação de um Governo Mundial. O autor da matéria, Philip Kerr
afirma: “Obviamente não vai haver paz nem prosperidade para a humanidade, enquanto a terra
continuar a ser dividida em 150 ou 160 estados/nações independentes, até que algum tipo de
sistema internacional seja criado. O verdadeiro problema hoje é a criação de UM GOVERNO
MUNDIAL. (idéia defendida há 90 anos).
Citação de um livro “The Monetary Sin Of The West” (O Pecado Monetário do Ocidente) de
Jacques Rueff – um economista francês (c) 1972 – Biblioteca do Congresso Número do cartão de
catálogo = 79-182450, citação da página 190: – “Os países credores não podem deixar de
perceber um dia que, através da acumulação de saldos de débitos em dólares eles são os únicos
que PAGAM PELOS ATIVOS TANGÍVEIS adquiridos em seu próprio território pelos cidadãos ou
empresas dos EUA, pelo menos enquanto esses países não podem assegurar o repatriamento dos
seus haveres investidos nos Estados Unidos. ASSIM OS ESTADOS UNIDOS ESTÁ COMPRANDO
FÁBRICAS, NEGÓCIOS E EMPRESAS, E MESMO financiando algumas de suas despesas de ajuda
externa e aumentando o seu prestígio às custas destes países credores (leia-se “nações de terceiro
mundo).
Na página 191 é possível se ler: “É impensável que os Estados Unidos, uma nação orgulhosa e
generosa, no final não vai ficar desgostosa pelas práticas que lhe permitam viver à custa DE SEUS
FORNECEDORES e os beneficiários de suas aparentes ajudas”. Eu estou convencido de que se este
procedimento continuar, os países ocidentais vão finalmente abrir SEUS OLHOS, e se tornarão
conscientes dos efeitos de um sistema de espoliação sem precedentes, praticado pelos EUA, e vão
exigir que se ponha um fim a ele. (ISTO FOI PUBLICADO HÁ 42 ANOS, em 1972).
Os Senadores dos EUA, o Congresso dos EUA, os Presidentes dos EUA que NÃO revogarem o
Federal Reserve Act, de 1913, estão dispostos a permitir que os banqueiros internacionais e
financistas internacionais USEM os EUA e seu Governo para avançar a implantação da
agenda NWO-Nova Ordem Mundial, desses oligarcas elitistas que voluntariamente /
conscientemente adoram Satanás e que vão continuar sugando a vida econômica / política / civil /
social / humana de todas as nações existentes aqui no planeta terra!
Se os membros dentro e ATRAVÉS do nosso Governo Federal dos EUA, no nosso
Senado/Congresso dos EUA, da Suprema Corte, da Presidência da nação não pôr fim aos males
econômicos / políticos / sociais / civis / humanos dos elitistas oligarcas NWO que são impostas
sobre nós e o resto da humanidade, em suas próprias nações e estados através desses banqueiros
e financista internacionais e o seu exército através do sistema bancário de reservas, o FEDERAL
RESERVE-FED, que controla cada aspecto da vida dos cidadãos dos EUA – então o próprio Deus
irá pôr um fim na EXISTÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA como uma nação e
um povo !!!!!! (n.t. – Isso foi PROFÉTICO)
1923 - Pouco tempo depois do final da 1ª Guerra Mundial, na Itália, em 1923,
os Fascistas tomaram o poder no Reino de Itália. A derrota da Alemanha na guerra e o fracasso
em resolver assuntos pendentes no período pós-guerra, alguns dos quais haviam sido causados
ainda na Primeira Guerra, acabaram por criar condições para a ascensão do Nazismo na
Alemanha liderado por HITLER quatorze anos depois e para a eclosão da Segunda Guerra
Mundial em 1939, vinte anos depois.
1924 - O Union Banking Corporation-UBC foi criado com vistas a unir suas forças ao “Bank
voor Handel und Scheepvaart” (Banco do Comércio e da Navegação) de Fritz Thyssen. E quem foi
nomeado para dirigir diretamente o UBC? Prescott Bush. E ainda melhor para Prescott Bush foi o
fato de que George Herbert Walker lhe deu uma ajuda incrível, em 1926, catapultando-o ao
cargo de Vice-Presidente e sócio de negócios na Brown Brothers Harriman.
E quem levou Prescott com ele nesta empresa? Um punhado de seus antigos colegas de classe em
Yale University pertencentes à (sociedade secreta) Skull & Bones. Além disso, Prescott Bush
também era um dos sete acionistas do UBC.
1928 – O livro “The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution”(A Conspiração
Aberta: Esquema para uma Revolução Mundial) de Herbert G. Wells é publicado. Um
integrante da FABIAN SOCIETY, H.G.Wells escreve: “O mundo político da conspiração aberta
deve enfraquecer, apagar, incorporar e substituir todos os governos existentes. The Open
Conspiracy é o herdeiro natural de socialistas e comunistas entusiastas, que pode estar no controle
de Moscou antes que ele estivesse nocontrole de Nova York. O caráter da Conspiração Aberta vai
agora
ser
claramente
apresentado. SERÁ
COMO
UMA
NOVA
RELIGIÃO
MUNDIAL” http://pt.wikipedia.org/wiki/Illuminati_nas_teorias_de_conspira%C3%A7%C3%A3o
1929-1931 – A grande depressão com a quebra da bolsa de valores comoveu os Estados Unidos,
a Alemanha e a Grã-Bretanha, debilitando todos os governos. Além disso, deixou o
diligente Prescott Bush, mais desejoso ainda de fazer tudo o que fosse necessário para
resguardar seu novo posto no mundo dos negócios. Foi durante esta crise que certos investidores
anglo-americanos decidiram a instauração do regime hitlerista na Alemanha (muitos deles de Wall
Street).”
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E quem seria um dos personagens-chave para iniciar a troca de governo e de rumo na Alemanha e
na Europa? O sócio alemão da família Bush na Europa, Fritz Thyssen. Aqui seria oportuno ver um
pouco mais de perto o tipo de gente com quem os Bush estavam se relacionando. Fritz Thyssen foi
o primeiro em impulsionar o partido nazista recém constituído dando-lhe 25.000 dólares em
meados dos anos 20.
1931 - Thyssen, sócio de Prescot Bush filiou-se ao partido nazista e logo se tornou amigo
íntimo de Adolf Hitler. Ao longo dos anos, Thyssen acabou se convertendo no “primeiro e
mais importante financiador de Hitler” e se tornou um dos personagens preponderantes
em sua ascensão ao poder.

1933 - “The Shape of Things to Come”, de HG Wells é publicado. Wells prevê uma segunda
guerra mundial por volta de 1940, proveniente de uma disputa entre a Alemanha e a Polônia.
Depois de 1945, haveria uma crescente falta de segurança pública global em áreas criminalmente
“infectadas”. O plano para o “Modern State World” (do tipo uma Nova Ordem Mundial) teria
sucesso em sua terceira tentativa, e surgiria de algo que ocorria em Basra, no Iraque. O livro
também afirma: “Embora um governo mundial venha claramente sendo implantado há alguns
anos, embora tenha sido infinitamente temido e com muitos murmurando contra, ele não
encontrará nenhuma oposição em qualquer lugar”. Essa declaração foi feita há 81 ANOS atrás!
1933 – Em 30 de Janeiro, Adolf Hitler prestou juramento oficial como Chanceler na Câmara do
Reichstag, perante o aplauso de milhares de simpatizantes nazistas. Mas Hitler ainda não tinha
cativado definitivamente a nação. Ele foi feito Chanceler numa designação legal pelo presidente
Hindenburg, o que foi uma ironia da história, uma vez que os partidos do centro tinham apoiado
o presidente Hindenburg por ele ser a única alternativa viável a Hitler, não prevendo que seria
Hindenburg que iria trazer o fim da República.
1933 – Março, é criada na Alemanha nazista a Waffen S.S. As origens da Waffen-S.S.
pode ser rastreada ao seu início na seleção de um grupo de 120 homens da SS março 1933
por Josef “Sepp” Dietrich para formar a Sonderkommando Berlim.

Em novembro de 1933, a formação já contava com 800 homens altos e fortes, e em uma
cerimônia de lembrança em Munique pelo décimo aniversário do fracassado Putsch de Munique
o regimento jurou fidelidade a Hitler. Os juramentos foram feitos prometendo lealdade a ele
somente e obediência até à morte.

A caveira e as duas letras SIGIL

do alfabeto rúnico (germânico arcaico) significando
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Schwarze Sohne-Sol Negro, símbolos das tropas da Waffen SS.
A formação inicial da Wafen SS foi dado o título Leibstandarte (Regimento de Guarda-Costas)
de Adolf Hitler (LAH). Em 13 de abril de 1934, por ordem de Heinrich Himmler, o regimento se
tornou conhecido como o Leibstandarte SS Hitler (LSSAH).

Swarze Sohne-S.S., traduzindo significa SOL NEGRO, símbolo da Waffen SS.
Esta foi a parte pública, o verniz externo de uma organização muito mais secreta e
criminosa conhecida pelos seus participantes pelo verdadeiro nome cujo significado
era Swarze Sohne – S.S., que traduzindo significa SOL NEGRO (símbolo anterior), pois a
cúpula do nazismo rendia cultos e sacrifícios ao SOL NEGRO (uma Estrela Anã
Marrom) que deverá ingressar em um futuro próximo em nosso sistema solar e causar
terríveis cataclismos e alterações no que hoje conhecemos...
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_illuminati.htm
“Se os meus filhos (a dinastia ROTHSCHILD) não quisessem guerras, não haveria
nenhuma” – Gutlé Schnaper Rothschild (a esposa do patriarca Mayer e mãe dos cinco
irmãos Rothschild)
Fonte: Fonte: http://thoth3126.com.br/historia-dos-illuminati-e-da-nova-ordem-mundial-nwo/
Continua … No próximo volume

Nova Ordem Mundial: O Plano dos Illuminati
Introdução
Em 1990, Steve Jackson, inventor de RPGs, estava planejando seu mais
novo jogo, que chamaria de "Illuminati: A Nova Ordem Mundial", ou "INWO",
da abreviação em inglês. Jackson estava criando um jogo que iria reproduzir
muito de perto o verdadeiro plano dos Illuminati de encaminhar o mundo
para a Nova Ordem Mundial.
Como Steve Jackson conhecia o plano dos Illuminati tão precisamente? De
fato, ele conhecia o plano tão bem que recebeu uma visita de surpresa do
Serviço Secreto, que tentou fazer de tudo para tirá-lo de circulação e
impedi-lo de lançar o jogo. Como vocês verão nos excertos do relato de
Jackson sobre a batida, os agentes federais estavam muito interessados nos
seus arquivos intitulados "Illuminist BBS". Leia os relatos de Jackson sobre a
batida em http://www.sjgames.com/SS/:
"Na manhã do dia primeiro de março, [1990] sem aviso prévio, uma força
dos agentes do Serviço Secreto - acompanhados pela polícia de Austin e por
pelo menos um 'perito' civil da companhia telefônica - ocuparam os escritórios da Steve Jackson
Games e começaram a examinar os computadores. A residência... do autor de GURPS
Cyberpunk, também foi invadida. Muitos equipamentos foram apreendidos, incluindo quatro
computadores, duas impressoras a laser, alguns disquetes soltos e considerável quantidade de
hardware de computador. Um dos computadores era o que armazenava e rodava o Illuminati
BBS."
A empresa, S. J. Games, foi à Justiça e ganhou a ação, mas quase quebrou financeiramente. A
investigação se concentrou em uma fraude supostamente cometida pela empresa por causa das
atividades de hackers (invasores de sistemas de informática) e o fato de que a empresa promovia
um boletim informativo destinado a hackers, intitulado "Prack". Entretanto, tudo isso é tão fraco
que não faz o menor sentido; de fato, a acusação fazia tão pouco sentido que o juiz concedeu à
Steve Jackson Games 50 mil dólares de indenização, mais 250 mil dólares de honorários
advocatícios. Isso é muito dinheiro do contribuinte para pagar por um caso estúpido e sem sentido
algum!
No entanto, isso enfatiza o fato que o governo iluminista dos EUA, e o Serviço Secreto, chefiado na
época por George Bush (pai) estava preocupado com alguma coisa que a S. J. Games estava
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prestes a fazer, e formulou um motivo para invadir os escritórios da empresa e apreender seus
equipamentos. Depois que você analisar este material, acreditará, assim como nós, que a
verdadeira razão por que o Serviço Secreto invadiu a S. J. Games foi para tirá-los de circulação, de
modo que não lançassem o jogo "A Nova Ordem Mundial dos Illuminati" (INWO), já que revelava
muito do plano que ainda estava onze anos adiante no tempo. Seja você o juiz.
Esse jogo estava nos estágios iniciais em 1990 e foi finalmente lançado em 1995, tornando-se um
campeão de vendas. O "INWO" ganhou o prêmio Origins Awards de 1995 com o melhor jogo de
cartas. Com essas datas em mente, vamos agora tomar as cartas pertinentes em ordem e discutilas, demonstrando como contam completa, minuciosa e precisamente o plano dos Illuminati para
produzir o Anticristo por meio de desastres sociais, guerras, conflitos religiosos e apostasia, além
do controle do tempo e da guerra climática. Você será bastante esclarecido por essas incríveis
cartas de jogo, e dirá a si mesmo ao analisar as cartas: "Eu não sabia que esses eventos tinham
sido planejados pelos Illuminati"!
Lembre-se que o fato de Jackson tê-los incluído em seu maço de cartas significa que ele sabia que
esses eventos foram planejados pelos Illuminati com o propósito expresso de derrubar a antiga
sociedade para que a Nova Ordem Mundial possa ser estabelecida com seu rei final, o Cristo - o
bíblico Anticristo.
Eventos Planejados que Armam o Cenário

Carta Vermes na Internet - A parte inferior da carta diz: "Todos os
dados... estão perdidos! Perdidos! Escolha um de seus rivais para
sofrer sua ira... Jogue esta carta a qualquer momento. Ela requer
uma ação de seus Illuminati ou de grupo(s) Computador com um
Poder total de 3 ou mais."
Você consegue imaginar? Os vírus de computador foram planejados pelos
Illuminati, provavelmente para fazer com que os proprietários de
computadores que se apaixonaram pela Internet aceitem novos controles do
governo. Os governos já puseram em funcionamento novas regras para o
uso da Internet ou propuseram essas regulamentações. Uma vez que a
Internet é um dos últimos meios restantes de comunicação global verdadeiramente livres, o
governo está muito interessado em obter o controle. Qual a melhor forma de obter tal controle
regulador do que utilizar a técnica clássica do embate dialético: "O conflito controlado produz
mudança controlada"? Esse processo também é chamado às vezes de "Criar um problema e propor
a solução (dos Illuminati)".
Se os Illuminati são a força propulsora por trás dos vírus de computador, quantos vírus já foram
lançados sobre o público? Você ficará surpreso:
Resumo da Notícia: "Vírus e Vermes: O Que Há no Nome?", Michelle Delio, Wired News,
4/9/2003.
"Desde que Brain, o primeiro vírus de computador, foi criado em 1986, os pesquisadores de
antivírus que descobrem um novo verme ou vírus geralmente recebem a honra de nomeá-lo.
Agora, 65.000 vírus depois e contando, esses intrépidos pesquisadores ainda conseguem inventar
novas alcunhas para os programas malignos."
Dá para acreditar? Os Illuminati criaram 65.000 vírus de computador desde 1986! E o FBI
simplesmente prendeu um pobre e infeliz hacker de computador, acusando-o de ser o criador do
sofisticadíssimo vírus SoBig-F! Agora, permita-nos observar alguns dos nomes criativos desses
vírus:
"Há os sempre populares nomes intimidadores: Blaster, Chernobyl, Code Red, Hybris, Goner,
Slapper e Slammer. Menos populares hoje em dia são os nomes jocosos e divertidos: Pretty Park,
Birthday, Happy Monday, Smile, New Love e Teddy Bear."
"Há as sedutoras, sempre na moda - Deep Throat, Hooker, FunLove, Love Letter, NakedWife,
Paradise - e aqueles que parecem se referir à pessoa que criou o verme: Annoying, Brat, Coma,
Faker, Glitch, SadHound, Slacker, Small, TheThing e Yo Momma."
"E também existem nomes que parecem não fazer sentido algum: Gokar, Klez, Nimda, Welyah,
Yaha."
Carta Acidente Nuclear - A parte inferior da carta diz: "Desastre! Este é
um ataque instantâneo para Destruir Qualquer Localidade... Seu
poder é 14 contra uma Localidade Grande e 18 contra qualquer outra
Localidade... As Companhias de Energia perdem suas fichas de ação
quando essa carta é usada em qualquer Localidade."
O mundo já testemunhou dois acidentes em usinas nucleares, não é mesmo?
Em Chernobyl e em Three Mile Island. Vamos analisar a época e a ocasião
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suspeitas em que ocorreu o acidente em Three Mile Island.
"A FEMA (Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, agora operando sob o comando da
Secretaria de Segurança Interna) tem autoridade para... ordenar a evacuação em massa dos
residentes no perímetro das usinas nucleares... É uma coincidência interessante que o incidente
em Three Mile Island ocorreu somente um dia após a FEMA ter se tornado operacional. A FEMA
chegou à cena do acidente na usina nuclear e provocou uma atmosfera de pânico, além de ter
interferido para provocar evacuações em massa que lhe dariam autoridade sobre todos os demais
corpos governamentais locais, estaduais e federais... Existem evidências de que... Three Mile
Island foi uma ato de sabotagem." [The Unseen Hand, de A. Ralph Epperson, pg 411.
Neste ponto, tenho uma dúvida: Quando Steve Jackson criou esse jogo IWNO, os acidentes em
ambas as usinas nucleares, em Chernobyl e em Three Mile Island já haviam ocorrido; dessa forma,
já que Steve Jackson incluiu um "acidente nuclear" no jogo, isso significa que teremos um acidente
nuclear planejado - ou um "ataque terrorista" - ainda para acontecer no futuro?
Carta Subliminares - A parte inferior da carta diz: "As mensagem
secretas deles de alteração da mente estão escondidas por toda a
parte. O número de grupos de Mídia que você controla é somado ao
Poder e Poder Global das mensagens subliminares."
As mensagens subliminares de todos os carros-chefe da mídia de massa televisão, filmes, publicações impressas - são tão eficientes que o público
tem sido repetidamente condicionado a acreditar que subliminares não
existem ou que são ineficazes e não mais utilizadas. Entretanto, no
Seminário 1, "A Liderança dos EUA na Nova Ordem Mundial", demonstramos
que as mensagens subliminares realmente existem e são muito eficientes. Mostramos diversos
exemplos ilustrados de subliminares em publicações impressas para que você possa ver por si
mesmo!
Verdadeiramente, quando souber o que procurar, você jamais olhará para as publicações
impressas da mesma forma novamente!
Carta Suprema Corte - A parte inferior da carta da "Suprema Corte" diz:
Usando sua ação, a Suprema Corte pode cancelar a ação de qualquer
outro grupo governamental. Sim, isso inclui grupos governamentais
fora dos EUA. Não pergunte. Você não quererá saber."
Observe o triângulo satânico com o Olho Que Tudo Vê na parte superior,
supervisionando as ações da Suprema Corte. Jackson está nos dizendo que
Suprema Corte age sob o olhar atento dos Illuminati. Lembra-se do
presidente Franklin Roosevelt? Diversos programas-chave do seu New Deal
foram barrados pela Suprema Corte durante os anos iniciais de seu governo,
quando os juizes se mostraram mais conservadores do que o presidente. Irritado, Roosevelt
ameaçou fazer o Congresso aprovar uma emenda constitucional que aumentaria o número de
juizes na corte, permitindo-lhe indicar outros nomes de sua confiança.
Felizmente, os obstáculos constitucionais para aprovar tal emenda provaram-se intransponíveis, o
que fez Roosevelt abandonar a idéia. Entretanto, os Illuminati aprenderam a lição; é preciso
controlar os juizes para que a Suprema Corte marche em sincronia com os poderes executivo e
legislativo. Uma vez que os juizes da Suprema Corte têm cargo vitalício, essa transição para uma
corte iluminista demorou. No entanto, à época em que os presidentes iluministas Truman e
Eisenhower cumpriram seus mandatos, já haviam ocorrido mudanças suficientes para os Illuminati
dominarem a Suprema Corte. Eles a controlam hoje.
Os Illuminati perceberam que o sistema jurídico detém um grande potencial para criar mudanças
maciças de paradigma nas atitudes por meio de sua capacidade de criar novas leis simplesmente
por édito! Já que todos sabem que os juizes da Suprema Corte têm cargos vitalícios, a revolta
contra alguma decisão específica é muito mais tímida do que contra o Congresso ou contra o
presidente. As pessoas sabem que "elegeram" os presidentes e senadores e, portanto, estão muito
mais aptas a se manifestar contra eles do que contra os juizes.
Tremendas mudanças ocorreram como resultado de sentenças judiciais em geral e de sentenças da
Suprema Corte especificamente. Vamos relacionar apenas três dessas terríveis decisões que
mudaram tanto os valores e atitudes dos americanos que hoje estamos prontos para entrar na
satânica Nova Ordem Mundial:
* 1963 - ABINGTON SCHOOL DIST. versus SCHEMPP, 374 U.S. 203 (1963) - "Devido à proibição
da Primeira Emenda contra a elaboração, por parte do Congresso, de qualquer lei 'referente ao
estabelecimento de uma religião', que se torna aplicável aos Estados pela Décima Quarta Emenda,
nenhuma lei estadual ou de conselho escolar pode exigir a leitura de passagens da Bíblia ou a
oração do Pai Nosso nas escolas públicas de um Estado no início do dia letivo, mesmo que os
alunos possam ser dispensados de presenciar ou participar de tais práticas por meio de um
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solicitação escrita de seus pais. Pg. 205-227."
A leitura da Palavra de Deus foi proibida nas escolas públicas.
* 1973 - ROE versus WADE, 410 U.S. 113 (1973) (USSC+) - "A Corte declara os estatutos sobre o
aborto inválidos por serem vagos e por infringirem os direitos da Nona e Décima Quarta Emendas
do requerente. A corte declara que a queixa é injustificável."
Os juizes declararam que o aborto é legal nos EUA, uma decisão mais sombria do que o abismo do
Inferno! Posteriormente, outras decisões abriram a porta dessa prática anteriormente proibida para
incluir o aborto sob demanda. De 1963 a 2003, os EUA mataram mais de 42 milhões de bebês!
Além disso, os EUA exportaram essa prática para diversos países de todo o mundo.
Lembre-se que, aos olhos de um satanista, os bebês abortados são a forma mais sublime possível
de sacrifício humano, pois tira a vida dentro do útero.
* 2003 - LAWRENCE et al versus TEXAS, pedido de esclarecimento à corte de apelação do Texas,
Décimo Quarto Distrito, Número 02-102. Debatido em 26 de março de 2003 - Julgado em 26 de
junho de 2003. "Veredicto: A legislação do Texas de tornar um crime duas pessoas do mesmo sexo
se envolverem em determinadas condutas sexuais íntimas viola a Cláusula do Processo de
Obrigação. Pp. 3-18."
Em uma simples ação, a Suprema Corte legalizou a sodomia em todo o país, posicionando, dessa
forma, os EUA inteiramente na mira do julgamento físico aniquilador de Deus. No artigo
NEWS1830 (não traduzido), demonstramos biblicamente que o julgamento de Deus sobre os EUA
já se tornou inevitável e deverá ser tão aniquilador quanto a descrição da destruição da Babilônia
econômica de Apocalipse 18.
Portanto, você pode ver que a Suprema Corte atuou sob o olhar dos Illuminati, exatamente como a
carta do jogo INWO demonstra. Considere os anos:
* 1963 - Excluiu a Palavra de Deus das escolas públicas.
* 1973 - Legalizou o aborto e preparou o terreno para o aborto sob demanda, resultando na
morte de cerca de 42 milhões de bebês.
* 2003 - Legalizou a sodomia, completando, dessa forma, a rebelião nacional contra Deus.
Steve Jackson compreende a "suprema" importância que a Suprema Corte tem no plano para
derrubar a Antiga Ordem de modo que a Nova Ordem Mundial possa ser estabelecida e o "homem
do pecado" - o Anticristo - possa aparecer no cenário mundial.
Carta Controle de Armas - A parte inferior da carta diz: "Aumente o
Poder de todos os Grupos Violentos do Governo em 3. Aumente o
Poder de todos os Grupos Criminosos em 1."
Steve Jackson está discretamente comunicando um fator muito
importante. Historicamente, o controle de armas tornou muito mais fácil
para um governo tornar-se mais violento na maneira como trata seus
cidadãos; de fato, a primeira ação que uma nova ditadura adota é tomar
todas as armas da população. Tanto Lênin quanto Hitler tomaram as
armas individuais sob a mesma falsa premissa de que estavam
"aumentando a segurança" dos cidadãos; a realidade é que tornaram
seus cidadãos mais indefesos diante de uma ditadura brutal. O autor da
Nova Era, Bill Cooper, tem coisas muito pertinentes a dizer sobre esse
assunto:
"O governo incentiva a produção e importação de armas de fogo
militares para os criminosos usarem. A intenção é estimular um
sentimento de insegurança que leve a população americana a voluntariamente desarmar-se por
meio da aprovação de leis contra o porte de armas. Usando drogas e hipnose em pacientes
mentais em um processo chamado Orion, a CIA inculcou nessas pessoas o desejo de atirar contra
as escolas e, assim, inflamou o lobby anti-armas... A classe média está implorando que o governo
anule a Segunda Emenda. Nota do autor: Percebi que esses eventos têm, de fato,
acontecido no país inteiro. Em cada ocorrência que investiguei - a escola feminina no
Canadá, o shopping center no Canadá, o massacre em Stockton, na Califórnia, o
assassinato do rabino Meir Kahane - os atiradores eram todos ex-pacientes ou pacientes
mentais e TODOS ESTAVAM TOMANDO A DROGA PROZAC! Essa droga, quando tomada
em certas doses, aumenta o nível de serotonina do paciente, gerando uma violência
extrema. Combine isso com uma sugestão ou controle pós-hipnótico por meio de um
implante eletrônico no cérebro, ou com a intrusão de microondas ou E. L. F. (freqüência
extremamente baixa), e você terá um assassinato em massa, terminando em todos os
casos com o suicídio do perpetrador." [Behold a Pale Horse, pg 225, ênfase no original
Eu poderia prosseguir indefinidamente, mas você entendeu o recado. Nas últimas duas ou três
décadas, os EUA foram varridos por assassinatos em massa, porém agora você sabe que os
Illuminati planejaram isso de modo a enfraquecerem a Antiga Ordem e trazerem à tona a Nova
Ordem Mundial.
31

Carta Poderes Emergenciais - A parte inferior da carta diz: "Esta
carta pode ser usada a qualquer momento, e conta como a
ação do grupo que ela afeta… O Poder de um grupo Governo é
aumentado em +6. Vincule essa carta ao grupo Governo de
sua escolha."
Novamente, vemos que esta carta imediatamente aumenta o
controle e o poder do governo. Conforme a gravura indica
claramente, esses Poderes Emergenciais foram concebidos para
serem impostos pelas agências governamentais. Observe que o
soldado nessa gravura está tratando de forma violenta uma pessoa
de um grupo racial minoritário; entretanto, não seja enganado
quanto a quem os Poderes Emergenciais serão direcionados, pois o
principal "grupo minoritário" que os Illuminati temem é o dos cristãos fundamentalistas nascidos
de novo.
O plano dos Illuminati prevê a incitação deliberada de terríveis calamidades, trazidas à tona por
guerras, desastres naturais e criminalidade urbana; como meio de restaurar a ordem que
interromperam, nossos líderes anunciarão que precisarão impor a Lei Marcial, suspendendo a
Constituição e as liberdades individuais. Eles explicarão que terão de tomar "temporariamente"
essas liberdades para poderem restaurar "a lei e a ordem". E isso nos leva à próxima carta:
Carta Lei e Ordem - A parte inferior da carta diz: "Aumente o
poder de todos os grupos conservadores em +2. Aumente o
poder de todos os grupos tradicionais em 2. Aumente o poder
de todos os grupos conservadores tradicionais em +3. Esta
carta substitui qualquer carta NOM Amarela em jogo."
À primeira vista, fiquei intrigado pelo fato de essa carta dar poderes
adicionais aos grupos conservadores, pois eles são um dos primeiros
na lista de alvos. Entretanto, lembrei-me como Adolf Hitler redefiniu
o termo "conservador" quando chegou ao poder. Seus brutamontes
de camisa marrom e demais apoiadores tornaram-se repentinamente
os novos "conservadores", enquanto os grupos patriotas que eram
conhecidos como conservadores foram subitamente desvalorizados e
tornaram-se alvo de intimidação ou destruição. Essa é a realidade
atual, pois a Nova Ordem Mundial de Bush/Clinton/Bush é o nazismo
restaurado [leia o artigo NEWS1004 no site da Cutting Edge].
Observe a advertência severa da última frase: "Esta carta substitui qualquer carta NOM
Amarela em jogo."
A carta "Lei e Ordem", uma vez em jogo, substituirá todas as demais estratégias para impor a
ditadura global, pois será a "mão de ferro" que irá golpear a oposição até a morte para que a Nova
Ordem Mundial possa ser instituída. Todas as demais estratégias foram delineadas para nos levar à
mão de ferro do estágio da "Lei e Ordem".
Carta Chip Grampeador - A parte inferior da carta diz: "Todos os
grupos governamentais na sua Estrutura de Poder ganham a
capacidade de ouvir as conversações telefônicas em todo o
mundo... Aumente o Poder de todos os seus grupos
governamentais em +2. Você também está totalmente imune
aos trotes telefônicos. Se você nunca teve grupos
governamentais, deve descartar este Recurso."
Conforme caminhamos rumo à invasiva sociedade de controle, pense
nesta carta e no plano geral de vigilância que ela representa.
Considere os seguintes pontos:
1. "Todos os grupos governamentais na sua Estrutura de
Poder ganham a capacidade de ouvir conversações telefônicas
em todo o mundo" - Todos os governos - local, estadual e federal podem ouvir suas conversações telefônicas! "Todos" os governos! Hoje, o governo pode monitorar
seus telefones, seus celulares, seus faxes e seus e-mails. Embora os cristãos não estejam
preocupados, uma vez que não fazemos nada que infrinja a lei, resta o fato de que nenhuma
sociedade pode permanecer livre se o governo espiona agressivamente os cidadãos. Como isso
pode ser verdade, você pergunta, se o governo está simplesmente tentando pegar os bandidos, os
corruptos e os terroristas? A resposta é simples: o governo NÃO está apenas interessado em pegar
esses grupos de pessoas, mas muito mais interessado em reprimir todos os cidadãos com quem
tenha discordâncias, tanto na religião como na política.
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Carta Fusões Bancárias - Quando a fusão sem precedentes de
bancos começou a ocorrer no final dos anos 80, prosseguindo
durante toda a década de 90, eu soube que o plano da Nova Ordem
Mundial estava em ação. A meta econômica final da Nova Ordem
Mundial é o fascismo. Existem três formas de economia no mundo:
capitalismo, comunismo e fascismo.
* Capitalismo é o tipo de economia em que os indivíduos detêm os
meios de produção, ou seja, as fábricas e as minas. As empresas
fundadas por esses indivíduos concorrem entre si no mercado.
Ninguém diz aos proprietários o que produzir, ou quanto produzir, ou
quanto cobrar. Basicamente, é a concorrência que determina os
preços, e a atenção cuidadosa às necessidades e desejos das pessoas
que vivem nesse tipo de economia determina o quanto deve ser
produzido. O capitalismo pode ter suas falhas, mas proporcionou o
mais elevado padrão de vida da história para os seus cidadãos.
* Comunismo é o tipo de economia em que o Estado detém os meios de produção. O governo diz
às empresas o que produzir, quando produzir e quanto podem cobrar. Esse tipo de controle é
supostamente exercido de acordo com os interesses da população, para garantir que ela seja
tratada de forma "justa". Entretanto, a história demonstrou que o comunismo não funciona; ao
contrário, proporciona as mais miseráveis condições de vida para seus cidadãos.
* Fascismo era o sistema econômico da Alemanha nazista, da Itália nacional-socialista e do Japão
imperial. Hoje, somente o Japão mantém esse sistema. No fascismo, os indivíduos retêm o
controle sobre os meios de produção, garantindo, dessa forma, que o elemento-chave que faz o
capitalismo funcionar tão bem esteja presente. Entretanto, o governo intervém para controlar
quanto é produzido de cada item, quantos concorrentes podem produzir o mesmo item e quanto
pode ser cobrado. Portanto, o potencial para o maior benefício reside na economia fascista! As
experiências na Alemanha nazista e no Japão imperial provaram que o fascismo funciona. Vimos
que a coordenação adequada entre governo e capitalismo efetivamente funciona.
A economia planejada para a Nova Ordem Mundial é fascista; assim sendo, os barões privados da
indústria ocidental estão extremamente ansiosos que esse novo sistema entre em funcionamento,
para que possam começar a colher os frutos dos lucros tremendamente aumentados. Já que um
governo fascista regula rigidamente quantos concorrentes podem fabricar o mesmo produto, o
número de empresas diminuirá muito. Por exemplo, poderão existir apenas um ou dois fabricantes
de automóveis em todo o mundo! Assim sendo, no "período preparatório" que levará ao reinado do
Anticristo, faz sentido que o processo de apenas umas poucas empresas produzirem o mesmo tipo
de produto ou oferecerem o mesmo tipo de serviço comece voluntariamente por meio das fusões,
incorporações e até mesmo falências! Esta carta da fusão bancária é um acréscimo perfeito ao jogo
de cartas INWO.
Carta Manipulação do Mercado - A parte inferior diz: "Esta carta
pode ser usada a qualquer momento. Remova as fichas de
Ação de qualquer grupo Corporativo (caso queira) e qualquer
ou todos os grupos Bancos. Isso não conta como uma ação."
Verdadeiramente, o mercado acionário está sendo manipulado. Os
planejadores da Nova Ordem Mundial definitivamente têm um
colapso econômico global planejado que os ajudará tremendamente a
trazer seu Cristo maçônico ao cenário mundial. Permita-nos examinar
uma citação interessante do autor cristão de Nova Era, Bill Cooper:
"... descobriu-se que a economia obedece às mesmas leis que a
eletricidade, e que toda a teoria e prática matemáticas e toda a
experiência com computadores desenvolvida no campo eletrônico
podem ser diretamente aplicadas ao estudo da economia... a vida
humana é avaliada em dólares... os recipiendários tornam-se
propriedade do estado... aqueles que ficam viciados na droga
econômica devem procurar a elite em busca da recuperação. Aqui, o método de introduzir grandes
quantias de capacitância estabilizadora é feito emprestando-se o futuro 'crédito' do mundo. Isso...
consiste em executar uma ação e abandonar o sistema antes que a reação reflexa retorne ao ponto
de ação - uma reação adiada. O meio de sobreviver à reação é mudar o sistema antes que a
reação possa começar... e a faísca elétrica gerada quando se aciona um interruptor conectado a
um indutor ativo é matematicamente análoga à deflagração de uma guerra." [Behold a Pale Horse,
pg 45
Assim que os Illuminati compreenderam que a economia age diante de um estímulo da mesma
forma que um circuito elétrico, começaram a planejar primeiro como construir essa economia e
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depois destruí-la para apavorar tanto as pessoas que elas aceitem a intervenção "sobrenatural" do
Cristo. Veja, antes das dívidas acumuladas dos consumidores e dos países chegarem ao ponto de
colapso absoluto, a Terceira Guerra Mundial está programada para acontecer, análoga ao
"acionamento de um interruptor conectado a um indutor ativo". Do meio da fumaça, poeira e
destruição dessa guerra, o Anticristo surgirá caminhando, apresentando-se como a figura religiosa
messiânica que tantas religiões estão esperando, e apresentando-se como o "Messias econômico"
que colocará ordem na nova economia global. Nesse modelo, a deflagração de uma guerra é
comparável ao acionamento de um interruptor para permitir que a corrente elétrica flua para um
indutor ativo.
Essa é uma das razões por que a Terceira Guerra Mundial precisará ser deflagrada; nossa carga de
débitos atingiu um nível que não pode mais ser suportado. Como uma guerra mundial ajuda a
aliviar a carga de débito? Cooper novamente explica o raciocínio dos Illuminati:
"Eles precisarão eventualmente recorrer à guerra para 'equilibrar as contas', pois a guerra, em
última instância, é simplesmente o ato de destruir o credor... Já que a maioria do público em geral
não exercerá moderação, há apenas duas alternativas para reduzir a 'indução econômica' do
sistema. 1) Deixar a população golpear-se mutuamente até à morte em uma guerra, o que apenas
resultaria na destruição total da vida na Terra; ou 2) Apoderar-se do mundo por meio do uso de
'armas econômicas silenciosas' numa espécie de 'guerra silenciosa' e reduzir a indução econômica
do mundo a um nível seguro por meio do processo de escravidão e genocídio benevolentes."
Assim sendo, quando a Terceira Guerra Mundial ocorrer, você saberá que a "conta" estará
meramente sendo equilibrada por meio de um "processo de escravidão e genocídio benevolentes".
Esse é o raciocínio dos Illuminati!
Muito embora os mercados financeiros existentes em todo o mundo sofrerão um colapso durante a
Terceira Guerra Mundial, o período de tempo do colapso será curto o suficiente para que, quando o
Anticristo aparecer, a confiança nele e em seu programa de governo seja suficientemente forte
para que ele e os banqueiros internacionais possam ressuscitar uma economia global baseada em
uma moeda global.
O ex-satanista Doc Marquis me disse que os Illuminati concluíram que o povo americano jamais
aceitaria o reinado do Anticristo a não ser que se sentisse próspero até imediatamente antes da
Terceira Guerra Mundial. Então, assim que o Anticristo entrar no cenário mundial, os americanos o
apoiarão entusiasticamente conforme ele prometer restaurar sua riqueza! Marquis disse que os
Illuminati estavam tão determinados a manter as Bolsas de Valores norte-americanas em alta que
chegariam ao extremo de utilizar a mais poderosa feitiçaria do mundo para mantê-las em alta. A
quebra das Bolsas de Valores só poderá ocorrer no momento exato em que a guerra política
estiver para acontecer; além disso, as religiões do mundo também deverão estar no ponto em que
um líder carismático, apoiado pelo Falso Profeta religioso, possa levar o mundo a um sistema
religioso unificado. Assim que as situações política e religiosa estiverem no ponto certo, o colapso
das Bolsas de Valores será de fato provocado e terá "surgido do nada" para a maioria dos
investidores.
Com os Illuminati tão determinados a evitar que as Bolsas de Valores entrem em colapso
prematuramente, antes que as outras áreas estejam prontas, você pode ver o quanto eles
controlam o mercado. Verdadeiramente, o simbolismo da carta está correto: o poder dos Illuminati
é muito maior que todo o dinheiro e demais ativos do mercado juntos! O detalhe mais interessante
dessa carta é que o Olho Que Tudo Vê iluminista aparece dentro de uma pirâmide que é mais
pesada que todo o dinheiro no mercado! Observe que o prato da balança em que está a pirâmide é
mais pesado que todo o dinheiro que está no outro prato.
Acredito que estamos testemunhando o ponto em que todas as três principais áreas estão prontas
para entrar em ação ao mesmo tempo. Os mercados estão patinando no gelo fino; a política
parece quase pronta para provocar a deflagração da Terceira Guerra Mundial; O Anticristo parece
estar muito próximo.
Carta Humanistas Seculares - A parte inferior da carta diz: "Enquanto
você controlar este grupo, todos os grupos Conservadores estarão
tão distraídos que qualquer ataque que fizerem contra outros grupos
seus terão um Poder de -3."
Certamente, o humanismo secular tem sido grandemente instrumental em
toda a sociedade ocidental que atualmente rejeita Jesus Cristo, a Bíblia e os
valores judaico-cristãos. Até agora, o impacto mais grave tem sido no campo
da educação pública. C. F. Potter e Thomas Dewey abriram o caminho no
período entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais para reescrever
completamente o currículo escolar - gradualmente, a princípio - de modo que os valores bíblicos
fossem derrubados. No Seminário 1, "A Liderança dos EUA na Nova Ordem Mundial",
demonstramos como esse ataque sutil ao nosso sistema de valores foi executado. O resultado é
que, agora, os pais cristãos precisam remover seus filhos das escolas públicas, pois estão sendo
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condicionados a se tornarem bom cidadãos no sistema global do Anticristo!
Veja a explicação do educador cristão Samuel Blumenthal:
"Foi, portanto, Dewey quem começou a forjar uma nova religião materialista na qual a humanidade
é venerada no lugar de Deus. Essa é basicamente a religião do humanismo secular, e ela se tornou
a religião oficial dos EUA, pois é a única religião permitida nas escolas públicas e totalmente
mantida por verbas governamentais." [NEA: Trojan Horse In American Education, Samuel
Blumenthal, pg 55]
O Dr. Blumenthal prossegue:
"Mas o solapamento da tradição judaico-cristã estava bem encaminhada quando, em 1933, John
Dewey e outros 33 humanistas liberais elaboraram e assinaram aquele extraordinário documento
conhecido como Manifesto Humanista, que refletia todas as influências da ciência, da evolução e da
nova psicologia que estavam reestruturando a educação americana. Ele propunha o abandono da
religião tradicional e a substituía por uma nova religião secular mais capaz de acomodar o novo
relativismo moral em um mundo ateísta e centrado no homem." [Ibidem, pg 226]
Conforme as igrejas cristãs caíam perante o encanto do Manifesto Humanista, as denominações
tradicionais começaram a se afastar dos fundamentos da fé cristã, até que atingimos o ponto atual
em que a apostasia da igreja é tão profunda e ampla que o Anticristo já pode aparecer [2
Tessalonicenses 2:3].
Assim como os Illuminati planejaram, o humanismo secular abriu o caminho. Agora, olhe
atentamente para a imagem que Steve Jackson desenhou. Atrás dos dois rapazes, aparece a
sombra de um palhaço, ou será o Diabo? Seja você o juiz. Ambas as figuras seriam adequadas
para uma população inteira que rejeitou o Deus Único e Verdadeiro para abraçar um falso deus.

Carta Loterias Estatais

A parte inferior da carta diz: "É um imposto sobre a estupidez e o
dinheiro jorra para dentro dos cofres do governo."
Neste ponto, você pode protestar! As loterias são o resultado do planejamento dos Illuminati para
enfraquecer a sociedade até derrubá-la? Exatamente. Veja alguns dos malefícios das loterias:
* Distorcem o fluxo normal do dinheiro dentro da economia, tirando de circulação uma enorme
quantidade de dinheiro e concentrando-a nas mãos dos governos, cujos gastos públicos sempre
agravam ainda mais a economia. Economicamente, é sempre melhor manter o dinheiro nas mãos
de muitos consumidores, que gastarão na base da economia e a estimularão muito mais do que os
gastos pesados do governo.
* As loterias incentivam as pessoas que menos poderiam arriscar seu dinheiro em jogos de azar.
Novamente, o dinheiro é retirado dos canais normais de gastos dos consumidores. Veja:
"… quem vive nas regiões mais marginalizadas do estado de Nova York gasta oito vezes mais de
sua renda com bilhetes da loteria do que aqueles que vivem nos setores mais abastados."
["Lotteries in the United States: A Brief Overview", por Ronald A. Reno, Citizen Link, Focus On The
Family).
Além disso, muitos varejistas descobriram que as pessoas estão gastando seu dinheiro com
bilhetes da loteria, em vez de comprar mantimentos e mercadorias em geral! Muitas crianças
passam fome à noite por que seus pais gastam dinheiro demais com bilhetes da loteria. Portanto,
as loterias prejudicam o comércio varejista, que sempre foi visto como o esteio da nossa
economia.
* As loterias promovem a mentalidade "Fique rico depresssa", estimulando as pessoas a tentarem
a sorte para enriquecer, ao invés de aumentarem gradualmente sua riqueza pessoal por meio do
trabalho árduo e de um bom gerenciamento dos gastos. A maioria das pessoas não percebe que a
Revolução Industrial americana ocorreu em grande parte por que os trabalhadorem possuiam a
"ética protestante", uma compreensão de que o homem não trabalha em seu emprego apenas
para o patrão, mas também "para o Senhor". Essa ética do trabalho estava tão disseminada que
até mesmo os incrédulos adotavam esses valores. Portanto, os empregadores contavam com
trabalhadores honestos que se esforçavam em seu trabalho em troca do salário.
Essa ética de trabalho está enraizada no cristianismo - não no catolicismo romano -, e não em
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qualquer outra religião. Essa realidade é uma das principais razões pelas quais a "experiência
americana" mostrou-se virtualmente impossível de ser replicada em outros países do mundo.
Entretanto, os EUA estão perdendo essa ética de trabalho e sua condenação econômica é certa. As
loterias desencorajam as pessoas de trabalharem árdua e continuamente, dando o melhor de si no
trabalho em troca do salário.
*As loterias estatais geraram uma nova forma de vício mental. Veja:
"Loterias nos EUA: Uma Rápida Visão Geral", Ronald A. Reno, Citizen Link, Focus On The Family.
"Muitos vêem as loterias como uma forma relativamente benigna de jogo de azar. No entanto,
43% dos telefonemas da linha nacional do 1-800-GAMBLER (operado pelo Conselho de Jogo
Compulsivo de Nova Jersey) indicam problemas com apostas na loteria... Muitas loterias investem
agressivamente nos pobres... 'preços' promocionais são oferecidos bem no início do mês (quando
os benefícios sociais, os salários, aposentadorias e pensões são pagos)... uma alta porcentagem de
adolescentes menores de idade aposta na loteria."
Se você quiser derrubar a Antiga Ordem para poder substituí-la pela Nova Ordem Mundial, as
loterias estatais são uma ótima ferramenta para ter à sua disposição!
Conclusão
De maneira impressionante, essas cartas específicas demonstram que Steve Jackson conhecia bem
o plano dos Illuminati para criar a Nova Ordem Mundial e seu “super-homem”, o Anticristo. Quando
você vir um evento específico de uma dessas cartas, saberá com certeza que esse evento foi
realizado pelos Illuminati com o objetivo de derrubar a Antiga Ordem e estabelecer a Nova.
Os Illuminati planejam para causar tanto pânico que a população aceitará qualquer plano que o
“super-homem” deles apresente como uma "solução" para os mesmos desastres que foram
criados. Os ataques de 11/9/2001, os desastres naturais planejados, as guerras ao redor do
mundo, o colapso econômico e os demais desastres foram todos planejados para derrubar a Antiga
Ordem Mundial de modo que ela possa ser substituída pela Nova Ordem Mundial.
O mundo está à beira do precipício dos atos finais.
Esse jogo "Illuminati: A Nova Ordem Mundial", ou "INWO" é a prova fumegante de que o plano dos
Illuminati para produzir o Anticristo era muito bem conhecido em certos círculos já em 1995,
quando o jogo foi lançado. Muitos detalhes são apresentados por essas cartas de uma forma
precisa demais para ser apenas uma coincidência. O jogo apresenta os eventos de 11/9/2001 com
grande acuidade e também revela os eventos planejados do bioterrorismo que estão nos
noticiários diariamente.
Se você alguma vez duvidou da existência de uma conspiração global, não pode mais duvidar. Esse
jogo demonstra tanto a existência de uma conspiração como seus principais pormenores.
Fonte: http://www.cuttingedge.org

Os Dias de Noé voltaram: Novamente os homens nada sabem, até o dia
em que...

"Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em
casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
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E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos.
Assim será também na volta do Filho do Homem". (São Mateus 24, 38-39)
Por Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br
Interessante como mutos católicos somente falam do amor de DEUS e se esquecem
completamente da Justiça de DEUS. Acham que eu, Dilson Kutscher, escrevo sempre alertando
sobre os castigos (catástrofes) que estão as "portas do mundo", devido a rebelião declarada da
maioria dos homens contra os Desígnios do DEUS Altíssimo.
Assim estes dizem: Sr. Kutscher, sua pessoa devia saber que DEUS é amor... (etc, etc, etc.....)
Nunca disse que DEUS não é amor. Contudo, Interessante como muitos católicos se esquecem
"sempre" de certas passagens da Sagrada Escritura, ao qual DEUS igualmente mostra Sua
Ira, Justiça e como Pai, usa da Sabedoria necessária para corrigir os erros de Seus filhos.
Se Jesus quando expulsou da SUA CASA, os mercenários que a faziam um lugar profano e não
LUGAR SAGRADO, se ELE tivesse tomado outra atitude e dissesse aos apóstolos: "Deixe estes
homens impios profanar a MINHA CASA, devemos ter amor para com eles".
E o que diz a Sagrada Escritura:
"Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio.
Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas", (São Mateus
21, 12)

"E disse-lhes: Está escrito: Minha casa é uma casa de oração (Is 56,7), mas vós fizestes
dela um covil de ladrões". (Jr 7,11) (São Mateus 21,13)
Sim, mesmo o AMOR DE DEUS (para com os desobedientes, rebeldes e perversos) tem
limites...(aceitem ou não certos católicos)
Este Amor Divino que por GRANDE MISERICÓRDIA vos alerta, para que todos se for possível se
SALVEM.
Este Amor e Misericórdia vos Avisa e Alerta que a Justa Justiça e a Santa Ira de DEUS
contra a humanidade está "as portas do mundo".
"A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos
homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porque, conhecendo a Deus, não o
glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus
vãos pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato". (Romanos, 1, 18 e 21)
"Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos para julgar a todos e confundir a
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todos os ímpios por causa das obras de impiedade que praticaram, e por causa de todas
as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm proferido contra Deus". (São Judas 1, 15)
O que vou dizer, eu assumo perante ao Glorioso Rei e Juiz Jesus Cristo e diante de Seu
Tribunal Divino no Dia do Juízo Final. (ou acaso eu venha a ser chamado antes)
No JULGAMENTO FINAL, haverá mais Misericórdia para muitas "prostitutas", que por ignorância
ou falta de esclarecimento desconheciam as coisas Sagradas e Santas do Altíssimo, que para
muitos eclesiásticos e demais católicos que são esclarecidos, conhecem os ensinamentos de DEUS
e se achando sábios, já se julgam SALVOS, mas verdadeiramente no seu coração não seguem os
Desígnios do ALTISSIMO.
Seguem as suas próprias paixões, as modas e novidades do mundo, fazendo a vontade dos
homens e não a do ALTISSIMO, agradando aos homens e não ao ALTISSIMO. Com seus erros,
arrastam junto com eles uma multidão de almas a condenação eterna.
Porque, a quem muito se deu, muito se exigirá...
"O Senhor replicou: Qual é o administrador sábio e fiel que o senhor estabelecerá sobre
os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo?
Feliz daquele servo que o senhor achar procedendo assim, quando vier!
Em verdade vos digo: confiar-lhe-á todos os seus bens.
Mas, se o tal administrador imaginar consigo: Meu senhor tardará a vir, e começar a
espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se,o senhor daquele
servo virá no dia em que não o esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e
o mandará ao destino dos infiéis.
O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe
desobedeceu será açoitado com numerosos golpes.
Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis será
açoitado com poucos golpes. Porque, a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto
mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir". (São Lucas 12, 42-48)
Poucos querem realmente ser obedientes ao ALTISSIMO.
"À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tínheis antes, no
tempo da vossa ignorância".(1 São Pedro 1, 14)
Poucos fazem a Vontade do ALTISSIMO.
"Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem
aqui embaixo, na terra; vós sois fiel à vossa misericordiosa aliança com os vossos
servos, que caminham diante de vós de todo o seu coração". (1 Reis 8, 23)
Poucos seguem as Leis e Mandamentos do ALTISSIMO.
"Meu filho, guarda as minhas palavras, conserva contigo meus preceitos. Observa meus
mandamentos e viverás. Guarda meus mandamentos como a pupila de teus olhos. Trazeos ligados aos teus dedos, grava-os em teu coração." (Provérbios 7, 1-3)
Poucos são o que realmente desejam ser Santos diante do ALTISSIMO.
"A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as
vossas ações, pois está escrito: Sede santos, porque eu sou santo" (1São pedro 1, 1516)
Poucos querem se afastar do Pecado e são Tementes ao ALTISSIMO.
"Convertei-vos! Afastai-vos do mau caminho que seguis; por que haveis de perecer, ó
casa de Israel?"(Ezequiel 33, 11)
"Teus dias estarão em segurança. A sabedoria e o conhecimento garantem a salvação, e
o temor do Senhor será o seu tesouro". (Isaías 33, 6)
Poucos são os que querem primeiro Agradar a DEUS.
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Galátas 1, 10)
Poucos são os que verdadeiramente defendem as coisas SAGRADAS e fazendo como
Pilatos, que lavando suas mãos, agradou aos homens, para não se comprometer,
entregando o Rei Jesus para ser crucificado.
"Querendo Pilatos agradar ao povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de
açoitado, para que fosse crucificado". (São Marcos, 15, 15)
Poucos são hoje os que realmente gritam Jesus, Jesus... Também a exemplo dos homens
daquela época de Pilatos, gritam Barrabás, Barrabás... Como se declarassem: "Queremos
a estrada larga do mundo, as modas e novidades deste mundo, nossas paixões e
prazeres mundanos; queremos ser rebeldes..."
"Toda a multidão começou a gritar: «Mata esse homem! Solta-nos Barrabás!»" (São
Lucas 23, 18)
"Então Pilatos perguntou à multidão reunida: «Quem quereis que eu solte: Barrabás, ou
Jesus, chamado Messias?»" (São Mateus 27, 17)
"Então todos gritaram novamente e disseram: Não! A este não! Mas a Barrabás!" (São
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João 18, 40)
Assim, aquele grito de "solta a Barrabás e crucifica a Jesus", ainda hoje Ecoa pelos
Séculos e hoje mais do que nunca se faz Presente.
Hoje estamos as vésperas de acontecer igualmente o Dilúvio descrito na Sagrada
Escritura. (desta vez podemos esperar algo talvez muito mais intenso, já que a rebelião
dos homens contra o Altissimo é de proporções inimagináveis)
"Javé viu que a maldade do homem crescia na Terra e que todo o projeto do coração
humano era sempre mau.
Então Javé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a Terra, e o seu coração ficou
magoado.
E Javé disse: «Vou exterminar da face da Terra os homens que criei, juntamente com os
animais, os répteis e as aves do céu, porque Me arrependo de os ter feito»" . (Gênesis 6,
5-7)
"A Terra corrompera-se diante de Deus e estava cheia de violência. Deus viu a Terra
corrompida, porque todo o homem da Terra se tinha corrompido no seu comportamento.
Então Deus disse a Noé: «Para Mim, chegou o fim de todos os homens, porque a Terra
está cheia de violência por causa deles. Vou destruí-los juntamente com a Terra".
(Gênesis 6, 11-13)

E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos.
Assim será também na volta do Filho do Homem". (São Mateus 24, 38-39)
Nos tempos atuais, os homens se encontram exatamente como descrito na Sagrada
Escritura, no tempo que DEUS castigou a humanidade com o Dilúvio, salvando apenas
poucos justos e obedientes aos seus Desígnios.
Não sou eu, Dilson Kutscher, ou qualquer outro "operário da Messe" temente ao SENHOR que vos
ameaça, quando cita a JUSTIÇA DE DEUS e a SUA SANTA IRA, iminente contra a rebelião da
humanidade as SUAS LEIS, PRECEITOS E DESIGNIOS.
Sou temente ao SENHOR e não quero a sabedoria confusa dos homens...
"Os sábios ficarão confusos, desnorteados, e cairão no laço, pois rejeitaram a palavra de
Javé. Que sabedoria podem ter eles?" (Jeremias 8, 9)
Peço sim, ao DEUS Altíssimo um pouco de Sabedoria, para este seu pequeno servidor, diante deste
imenso vale de lágrimas...
"Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes.
Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento,
Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. (sua
alegria se encontrará no temor ao Senhor.) Ele não julgará pelas aparências, e não
decidirá pelo que ouvir dizer; mas julgará os fracos com eqüidade, fará justiça aos
pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com o
sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio". (Isaias 11, 1-4)
Pois, meu amado DEUS, REI E SENHOR...
"Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho." (Salmo
118,105)
Aos verdadeiros filhos da Luz, obedientes e que temem ao ETERNO PAI, O DEUS
ALTISSIMO...
"Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos
surpreenda; porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite
nem das trevas; não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos
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sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagamse de noite; mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da
fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação; porque Deus não nos
destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo." (I
Tessalonicenses 5,4-9)
"O Espírito daqueles que temem a Deus será procurado, será abençoado quando Deus
olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que os salva, e os olhos de
Deus estão voltados para aqueles que o amam." (Eclesiástico 34, 14-15)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Nessa época o amor de Deus na maioria das almas esfriará e uma grande
loucura cairá sobre o mundo

Abba Pambo foi contemporâneo de Santo Antônio. Nascido por volta do ano 303, ele era
analfabeto até que ele foi ensinado as Escrituras como um monge e ordenado sacerdote em 340,
ele viveu no Egito.
Ele tinha duas características pelas quais ele foi especialmente conhecido, por longo treinamento,
ele selou seus lábios, de modo que nenhuma palavra desnecessária passou por eles. Ele era como
um anjo de Deus e, na velhice, o seu rosto resplandeceu como o rosto de Moisés, nos tempos
antigos, de modo que os monges não conseguiam olhar fixamente para o rosto dele.
Profecias de Abba Pambo
Vou lhe contar uma coisa, meu filho, os últimos dias chegarão quando os cristãos
adicionarem, removerem e alterarem os livros dos Santos Evangelistas, dos Santos
Apóstolos, dos Divinos Profetas e dos Santos Padres. Eles abrandarão as Sagradas
Escrituras e comporão tropários, hinos e escritos a sua maneira. Seus erros serão
divididos entre si e se tornarão alienados ao modelo celestial. Por esta razão os Santos
Padres anteriormente encorajaram os monges do deserto a não escrever a vida dos Padres em
papel, pois a próxima geração alterará tudo conforme seus gostos pessoais. Vejas, o mal vindouro
será terrível.
O discípulo perguntou: Então, as tradições e práticas dos cristãos serão alteradas? Talvez não
haverá padres suficientes na Igreja quando este terrível tempo chegar?
E então o padre continuou:
O clero cairá em anarquia e os monges serão dados à negligência. Os líderes da Igreja
tomarão como inútil tudo o que é relacionado à salvação, tanto para as suas próprias
como as do rebanho. E eles vão desprezar qualquer preocupação com o sagrado.
E irão demonstrar zelo e energia por tudo relacionado às suas mesas de jantar e seus apetites.
Eles serão preguiçosos nas orações e casuais em suas críticas. Em relação à vida e ensinamentos
dos Santos Padres, eles não demonstrarão qualquer interesse em imitá-los, e nem mesmo de ouvilos. Mas, ao invés disso, reclamarão e dirão “se estivéssemos vivos naquela época, teríamos vivido
daquela maneira.”
E os bispos se renderão aos poderes do mundo, dando respostas para diferentes
questões apenas após receber presentes de qualquer um e consultar a lógica dos
letrados. Eles não defenderão os direitos dos pobres, atormentarão as viúvas e
molestarão as crianças. O escárnio se espalhará entre essas pessoas. Muitos já não
acreditarão em Deus, mas odiarão uns aos outros e se devorarão como bestas. Irão
roubar uns dos outros, serão bêbados e caminharão como cegos.
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O discípulo perguntou: O que nós poderemos fazer, neste caso? E o Ancião Pambo respondeu:
Meu filho, nestes tempos todo aquele que desejar salvar sua alma e ajudar a salvar a
alma dos outros será chamado grande no Reino dos Céus.
Fonte: Ortodoxia Brasil e www.rainhamaria.com.br

Tempo de Profanações, Sacrilégios, Heresias e do Falso Ecumenismo, a
Religião do Anticristo
06.06.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Primeiramente leiam essa noticia...
06.06.2014 - Berlim abrigará primeiro templo do mundo a reunir sinagoga, mesquita e
igreja

Berlim vai ganhar um templo multirreligioso: a House of One (Casa de Um Só) – o primeiro edifício
sacro do mundo a reunir, sob o mesmo teto, uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja. Com
início das obras programado para os primeiros meses de 2016, a construção será um teste de
tolerância.
Na apresentação do projeto à imprensa, nesta terça-feira (3), o rabino Tovia Ben Chorin ficou lado
a lado com o pastor luterano Gregor Hohberg e o imame Kadir Sanci no futuro canteiro de obras.
Num gesto simbólico, os três empilharam nas mãos três tijolos claros, o material com que será
erguido o futuro templo.
Uma união assim seria, sem dúvida, rara no Oriente Médio ou em países como a Nigéria, onde
conflitos religiosos custam tantas vidas humanas – mas tampouco é corriqueira na Alemanha, onde
ainda se esbarra na rejeição aos que seguem outras religiões.
Membros de outras religiões também serão convidados para os diferentes cultos na House of One.
Essa demonstração de abertura visa atrair, sobretudo, os jovens, que raramente são vistos nas
igrejas cristãs.
Apenas os seguidores do Islã veem aumentar a presença dos jovens fiéis na vida religiosa. Visando
esse público, fora alguns versos em árabe, as preces de sexta-feira serão basicamente realizadas
em alemão. Tal opção não é comum nas mesquitas, onde geralmente se celebra em turco, árabe
ou bósnio. No meio tempo, fundamentalistas islâmicos mais linha dura vêm criticando na internet a
participação muçulmana no projeto.
O projeto de arquitetura sacra na capital é iniciativa da Comunidade Judaica de Berlim, do
Seminário Abraham Geiger, do islâmico Fórum de Diálogo Intercultural e da Congregação Luterana
das Igrejas de São Pedro e Santa Maria. Orçado em 43 milhões de euros, a intenção é que seja
inteiramente financiado por crowdfunding (patrocínio público). No site da House of One, em sete
idiomas, qualquer pessoa poderá contribuir, comprando um tijolo.
Seu futuro endereço é a Praça Petriplatz, no centro histórico da cidade: um terreno baldio na
antiga Alemanha Oriental, usado como estacionamento até algum tempo atrás. Porém, há 700
anos, cristãos têm celebrado aqui os seus cultos – primeiro numa igreja gótica, depois numa
neobarroca e, então, numa em estilo neogótico.
"Nós não queríamos simplesmente construir uma igreja", explica o pastor Hohberg. "A cidade se
transformou. Gente de todas as confissões vive aqui e quer um lugar onde possa se congregar."
Por isso, as três religiões monoteístas vão projetar, construir e habitar juntas a nova casa.
Espaços multirreligiosos – ou ecumênicos – existem em outros lugares, como em aeroportos ou na
Organização das Nações Unidas (ONU). Em Berna, capital da Suíça, está sendo construído um
centro com esse caráter. Mas a iniciativa berlinense é diferente: trata-se de um edifício sacro
interreligioso.
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Cada uma das três religiões vai dispor de dependências próprias para seu culto, com dois andares
– como de praxe nas mesquitas e sinagogas – ou apenas um – no caso da igreja. "Nós voltamos
bem atrás na história e constatamos que as formas originais dos locais de culto para cristãos,
judeus e muçulmanos não diferem tanto assim entre si", revela o arquiteto Winfried Kühn.
Ainda assim, o projeto foi várias vezes adaptado às necessidades das diferentes religiões.
Sinagogas e mesquitas precisam estar direcionadas para o leste, e a sinagoga precisa de espaço na
parte superior para as cabanas do Sucot, a Festa dos Tabernáculos.
Graças às frestas de inspiração oriental na alvenaria, o edifício todo será banhado de luz. O espaço
mais amplo será a nave abobadada central, um local de encontro e diálogo para fiéis e ateus.
Uma questão, porém, permanece em aberto e sujeita a diálogo: "Quem é o 'One', o Deus único?".
A resposta do rabino Ben Chorin é bem direta e singela: "É alguém que criou a diversidade. Senão
seria muito chato."
Fonte: UOL noticias
Tempo de Profanações, Sacrilégios, Heresias...

...E do Falso Ecumenismo... A Religião Universal do Anticristo.
"Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores". (São
Mateus 7, 15)
Por Dilson Kutscher
O Ecumenismo não é a modificação da fé e doutrina católica. Não se trata de mudar o
significado dos dogmas, de adaptar a verdade aos gostos de uma época!
O Papa Pio XI lembrava que a única religião verdadeira é a católica, e que a Igreja de
Deus tem que ser visível, enquanto que os ecumênicos "julgam que a Igreja perceptível
é uma federação de várias comunidades cristãs, embora aderentes cada uma delas a
doutrinas opostas entre si" (Pio XI, Mortalium Animos, 8).
O Anticristo apresentar-se-á como cheio de respeito pela liberdade dos cultos, uma das
máximas e uma das mentiras da besta revolucionária. Dirá aos budistas que é um Buda;
aos muçulmanos, que Maomé é um grande profeta... Talvez até irá dizer, em sua
hipocrisia, como Herodes seu precursor, que quer adorar Jesus Cristo. Mas isso não
passará de uma zombaria amarga. Malditos os cristãos que suportam sem indignação
que seu adorável Salvador seja posto lado a lado com Buda e Maomé cultuando falsos
deuses.
Diz na Sagrada Escritura:
"Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem
Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós
sem trazer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Porque quem o
saúda toma parte em suas obras más." (2 São João 1, 9-11)
"Nem todo aquele que Me diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus, mas sim
aquele que faz a Vontade de Meu PAI que está nos Céus. Muitos Me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso Nome, e não foi em vosso Nome que
expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, Eu lhes direi:
nunca vos conheci. Retirai-vos de Mim; operários maus!" (Mateus 7, 21-23)
Quando no final dos anos de 1950, início da década de 60, o Papa João XXIII decidiu, por
insistência própria, programar e instalar o Concílio Ecumênico Vaticano II, certamente não
imaginava no que isso redundaria passado cinco décadas. É preciso ainda deixar claro o seguinte:
- Não existe nenhuma informação ou pelo menos a mínima suspeição oriunda de fontes de
pesquisa católicas fidedignas que apontem o Papa João XXIII como integrante da maçonaria
eclesiástica; já naquela época e desde há muito tempo atuante no Vaticano, através de seus 5a
coluna;
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- Alguns de seus colaboradores mais próximos (do Papa), e de total confiança, como o cardeal
Otavianni, responsável pelo Santo Ofício, hoje denominado Sagrada Congregação para Doutrina da
Fé, era totalmente contrário a convocação do referido Concílio, pois temia as conseqüências
negativas que tal ação poderia trazer a Igreja no futuro... (Como de fato ocorreu, mostrando que o
cardeal Otavianni estava corretíssimo em seus temores);
- O Papa João XXIII foi um homem de grande coração, conciliador, bondoso, e que enxergava a
Igreja muito fechada e distanciada do mundo (na época, não entendeu ele que essa era a grande
proteção que blindava a Igreja, para o que viria a ocorrer...), por isso tomou a decisão, através do
Concílio, de abri-La...
- Essa intenção, através do referido Concílio, que visava o bem da Igreja, permitiu a grande
oportunidade que farejava a "pantera de olhos de lince em pele de cordeiro" (a maçonaria
eclesiástica) para desfechar o primeiro grande golpe no alicerce da estrutura da Igreja. Valendose da infiltração de teólogos protestantes e do lançamento das primeiras sementes
daninhas dessa farsa denominada "ecumenismo", deram início ao processo de
dessacralização, profanação, sacrilégios e heresias na Igreja de CRISTO. E hoje, passados 40 anos,
tomou conta Dela, corroendo-A e destruindo-A inapelavelmente, em todo mundo, com raríssimas
exceções.
Portanto, quando o Papa João XXIII abriu a Igreja com o intuito de atrair o mundo para dentro
Dela, subestimou o poder do espírito do mundo (espírito de satanás); então essa grande força
sedutora gradualmente foi seduzindo e levando a Igreja para dentro dele (o mundo) - exatamente
um caminho com o sentido inverso que tinha sonhado o Papa -, e a partir daí deflagrando todo
esse processo degenerativo, denominado APOSTASIA.
Agora fica fácil concluir e tirar a dúvida de muitas pessoas que se questionam, e nos questionam
baseados em um ditado popular: "Quem veio primeiro: "A apostasia, ou o secularismo?”
Respondemos: "A Igreja foi aberta, o mundo A seduziu, escancarou-A, conquistou-A, Ela capitulou
ao secularismo e APOSTATOU..." Todo o restante que assistimos desde a década de 70 (1970), é
mera conseqüência...
"Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém, ama o mundo , não está nele o
amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo – a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida – não procede do Pai, mas do mundo. O
mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de DEUS
permanece eternamente." (1 João. 2, 15-17)
Por isso é que os apóstatas, eclesiásticos e leigos, os que estão a "desfrutar" da "porta larga" com
os seus confortos, mordomias e prazeres, quando são apontados por nós como traidores do
autêntico Evangelho e da autêntica Doutrina Católica, defendem-se atacando-nos com respostas
típicas daqueles que já pertencem ao mundo: “... É um grupo de fanáticos, fundamentalistas e
conservadores..."
"Os chacais uivarão nos seus palácios, e os lobos nas suas casas de prazer. Sua hora
está próxima e seus dias estão contados". (Isaías 13, 22)

"Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não
pouparão o rebanho". (Atos dos Apóstolos 20, 29)
Se ter o máximo de zelo por DEUS, Seus Mandamentos, Sua Palavra (a Bíblia- o
Evangelho), Sua Igreja, os Sacramentos, a Doutrina Católica de 2000 anos, Nossa
Senhora, os Santos, os Anjos, é ser tachado pelos mundanos como tal, tudo bem,
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sejamos tudo isso... Pois preferimos todos os adjetivos que possam exprimir que somos
extremados e exagerados em cuidados com tudo o que diz respeito a DEUS, do que ser chamado,
e sentir no íntimo da consciência ser um APÓSTATA... Apóstata, que também quer dizer
enfraquecido na fé, sem zelo, descuidado, indolente e relaxado com os assuntos de DEUS e de Sua
Igreja. Preferiremos sempre ser enquadrados no primeiro caso... Com certeza DEUS também,
porque ELE afirmou:
"JESUS disse-lhes: "Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando
escreveu: Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu coração está longe de Mim. Em
vão, pois Me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos (Is. 29,13).
Deixando o mandamento de DEUS, vos apegais à tradição dos homens." E JESUS
acrescentou: "Na realidade, invalidais o mandamento de DEUS para estabelecer a vossa
tradição." (Marcos 7, 6-9)
Esta Palavra de nosso Senhor JESUS CRISTO, juntamente com as de São Pedro, São Paulo,
explicam à dessacralização, as profanações, os sacrilégios e heresias que assolam nossa Igreja
Católica e principalmente a Santa Missa há tantos anos.
RECORDEMOS NOVAMENTE ALGUMAS....
-Danças para cultuar “os orixás” do candomblé em plena celebração da Santa Missa.
-Coelhinho em plena Páscoa lendo a oração aos fiéis na Santa Missa com a concordância
do Sacerdote.
-A imagem do impostor do Natal, o tal Papai Noel estampando as paredes de Igrejas em
vez do verdadeiro Aniversariante e Único Dono da festa, o Rei Jesus.
-A bruxaria invade a CASA DE DEUS, quando diante do Altar Sagrado, as bruxas encenam
teatro para as crianças e dançam diante de JESUS Sacramentado. Ensinam para nossa
juventude desde cedo, que é perfeitamente normal o profano se misturar com o Sagrado.
-Quando a Maçonaria condenada pela Igreja é aprovada por Sacerdotes que celebram
Missas comemorando datas maçônicas.
-Quando eclesiásticos se recusam a rezar a oração da Ave Maria e a Salve Rainha,
inventando suas próprias orações com bases mundanas.
-Quando eclesiásticos dizem que DEUS é Impotente para interferir na humanidade.
(duvidando da onipotência Divina e na ação de Deus no mundo, como é ensinado pela
Igreja.)
-Quando eclesiásticos dizem que não serão mais Julgados por DEUS, mas por eles
mesmos.
-Quando eclesiásticos dizem em plena Missa na homilia que absolvem Judas de sua
traição a Jesus, dizendo que a Sagrada Escritura não foi inspirada por DEUS.
-Quando eclesiásticos fazem da celebração da Santa Missa um verdadeiro "carnaval",
pulando, dançando e misturando as novidades profanas do mundo com o Sagrado.
-Quando eclesiásticos (Padres, Bispos, Cardeais e aquele que se diz Papa) permitem que
o gravíssimo pecado do homossexualismo, condenado na Sagrada Escritura por Deus
entre pela porta da frente da CASA DE DEUS...
-Quando lésbicas se beijam dentro da Igreja, diante de Jesus sacramentado, desafiando
ao Próprio DEUS Altíssimo.
-Quando retiram Jesus Sacramentado, o Dono da Casa, do centro da Igreja, e o colocam
ao lado, para agradar aos homens e com isto, agradar também ao diabo. (Tiraram o
Senhor e não sabemos onde o puseram. João 20,2)
Diante disto e de muitas outras coisas que ainda virão, onde está a correção por parte
dos superiores eclesiásticos (do Vaticano)? Pois, ao meu ver, quem cala consente.
Tudo isso aí listado acima são farsas grotescas, apostasia e desrespeito ao Sagrado... Na
dura realidade não passam de profanações, sacrilégios e heresias. Não pense alguém,
independente do que possa dizer o bispo ou o padre (avalizando e defendendo esse tipo de
aberração doutrinária), que coisas desse gênero possam ter alguma coisa a ver com o autêntico
Catolicismo, a verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana e a SANTA MISSA de sempre, Aquela
na qual nosso JESUS se faz presente no Santo Altar em Corpo, Sangue, Alma e Divindade.
Não ofendam mais aos Céus do que já estão ofendidos, participando dessas "celebrações"
sacrílegas; apenas e tão somente agradáveis ao inferno!!!
"Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos
doutores, que INTRODUZIRÃO DISFARÇADAMENTE SEITAS PERNICIOSAS. Eles,
renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina.
Muitos os seguirão nas suas desordens e serão deste modo a causa e o caminho da
verdade ser caluniada". (2 Pedro 2, 1-2)
"Porque vem o momento em que se começará o julgamento pela Casa de DEUS. Ora, se
Ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de DEUS?"
(1 Pedro 4, 17)
"Nela tropeçam porque não obedecem à Palavra; e realmente era tal o seu destino." (1
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Pedro 2,8)
"Contra quem esteve indignado o Senhor durante quarenta anos? Não foi contra os
revoltosos, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu
descanso senão a estes rebeldes? Portanto, estamos vendo: foi por causa de sua
descrença que não puderam entrar." (Hebreus 3, 17-19)
"Porque a Palavra de DEUS é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois
gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os
pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e
descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas." (Hb. 4, 12-13)
"Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos,
APARTANDO-SE DA DOUTRINA QUE RECEBESTES. Evitai-os! Esses tais NÃO SERVEM A
CRISTO nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem
lisonjeira enganam os corações simples." (Romanos.16, 17-18)
Leia o que afirmou São Vicente de Lerins sobre a Tradição no Catolicismo: "Na Igreja Católica
deve-se ter SUMO EMPENHO em que MANTENHAMOS aquilo que foi criado em toda a
parte, sempre e por todos, pois isto é que é VERDADEIRO E PROPRIAMENTE católico. (...)
Portanto, pregar algo aos católicos fora daquilo que eles receberam NUNCA FOI LÍCITO,
em parte alguma é lícito, e NUNCA SERÁ LÍCITO; e anatematizar aqueles que anunciam
algo fora do que foi uma vez aceito, foi sempre necessário, em toda a parte é necessário,
E SEMPRE SERÁ NECESSÁRIO." (Communitorium, Ench. Patr. 2168).
Depois de você ler todos os alertas até aqui, pergunto: Será que é tão difícil assim concluir onde
está a verdade, e onde está a farsa? Em 1960 anos de Catolicismo viveram 99% dos santos
e doutores da Igreja! E nos últimos 50 anos tem vivido os secularistas, os apóstatas, os
pedófilos, os homossexuais...
Disse Nossa Senhora, em 1846, na Aparição de La Sallete (reconhecida pela Igreja):
"Tremei terra, e vós que fazeis profissão de servir a JESUS CRISTO e que intimamente
vos adorais a vós mesmos; tremei, pois o Senhor vai entregar-vos em mãos de seus
inimigos, porque os lugares santos serão corrompidos, e muitos conventos já não são
Casas de DEUS, senão estábulos de Asmodeu e os seus." (Asmodeu = demônio)
"Intimamo-vos, irmãos, em Nome de nosso Senhor JESUS CRISTO que EVITEIS a
convivência de todo irmão que leva vida ociosa e CONTRÁRIA A TRADIÇÃO que de nós
tendes recebido." (2 Ts. 3,6)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br
=============================
PROFECIA SOBRE O FIM DOS TEMPOS. (Ecumenismo e o Anticristo)
http://www.ortodoxiabrasil.com/escritosdosantos/fimdostempos.html
Disse Santo Ambrósio de Optina (1846):
“Meus filhos, saibam que os últimos dias estão chegando, e como disse o Apóstolo, eles
serão pobres em piedade; heresias e cismas irão aparecer nas igrejas, e como disseram
os Santos Padres, não haverá nos tronos dos Mosteiros hierarcas que não sofrerão testes
e tentações na vida espiritual. Portanto, heresias irão se espalhar e enganar a muitos. O
inimigo da humanidade irá atuar com esperteza, e se fosse possível, ele levaria à heresia
até mesmo os escolhidos. Ele não começará negando os dogmas da Santíssima Trindade,
a divindade de Jesus ou a Theotokos, mas começará a distorcer os ensinamentos dos
Santos Padres, em outras palavras, o próprio ensinamento da Igreja.
A astúcia do inimigo e seus caminhos será conhecida por muito poucos - apenas aqueles
que possuírem mais experiência na vida espiritual. Hereges irão dominar a Igreja em
todos os lugares, e irão nomear os seus servos; a espiritualidade será negligenciada. Mas
o Senhor não irá abandonar os Seus servos. Na verdade, o dever do inimigo é perseguir e
prender os verdadeiros pastores, pois sem isso, o rebanho espiritual não poderá ser
capturado pelos hereges.”
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Então, meu filho, quando você ver nas Igrejas o deboche dos atos Divinos, dos
ensinamentos dos Santos e da ordem estabelecida por Deus, saiba que os hereges já
estarão presentes.
Também fiquem atentos por um tempo, pois eles irão esconder suas más intenções, ou
poderão deformar a fé divina secretamente, para que tenham sucesso ao ludibriar e
enganar os inexperientes.
Eles irão perseguir os pastores e os servos de Deus, pois o demônio que estará dirigindo
a heresia não terá força para destruir a ordem Divina. Como lobos em pele de cordeiro,
eles serão reconhecidos por suas vanglórias, amor pela cobiça e poder. Todos eles serão
traidores, causarão ódio e malícia em todos os lugares, o Senhor disse que eles podem
ser facilmente reconhecidos pelos seus frutos.
Nesta época, monges irão sofrer grandes perseguições dos hereges, e a vida monástica
será ridicularizada. As famílias monásticas serão empobrecidas, e o número de monges
irá cair. Os que permanecerem sofrerão violência. Estes inimigos da vida monástica, que
terão apenas a aparência de humildade e piedade, irão lutar para levar os monges para o
seu lado, prometendo-os proteção e coisas mundanas (conforto), mas ameaçarão com o
exílio aqueles que não se submeterem a eles. Com essas ameaças, os fracos de coração
serão humilhados (atormentados).
Se você viver para ver este tempo, alegre-se, pois nesta época o fiel que não tiver
nenhuma virtude receberá sua coroa apenas por permanecer na verdade, segundo a
palavra do Senhor: "Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o
confessarei diante do meu Pai que está nos céus".
Tema ao Senhor, meu filho, e não perca essa coroa assim como os que foram rejeitados
por Cristo e foram para as profundezas da escuridão do tormento eterno. Permaneça na
verdade com bravura, e se necessário, sofra as perseguições e outras tribulações com
alegria, pois apenas assim o Senhor permanecerá com você... E os santos mártires e
confessores irão alegremente observar a sua luta.
Mas nestes dias, infeliz do monge que tiver posses e riquezas, e daqueles que, pela
salvação de seu conforto, concordarem em se submeter aos hereges. Eles irão acalmar
suas consciências dizendo: salvamos o Mosteiro, e o Senhor nos perdoará.
Desafortunados e cegos, eles nem mesmo pensarão que por suas heresias os hereges
entrarão no Mosteiro, e que ele não será mais um santo Mosteiro, mas de suas paredes a
graça de Deus partirá para sempre.
Mas Deus é mais poderoso que o demônio, e Seus servos nunca serão abandonados.
Sempre haverá verdadeiros Cristãos, até o fim dos tempos, mas eles irão escolher
lugares solitários e desertos. Não tema as tribulações, mas tema a perniciosa heresia,
pois ela afasta da Graça Divina, e nos separa de Cristo, pois Cristo nos mandou
considerar e tratar o herege como um pagão e publicano.
E então, lute, meu filho, permaneça firme na Graça de Cristo Jesus. Com alegria,
aumente sua confissão e agüente o sofrimento como um bom Soldado de Cristo, que
disse: "Sejam fiéis até a morte, e eu os darei a coroa da vida".
www.rainhamaria.com.br
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A Nova Religião Universal do Anticristo e o seu Falso Ecumenismo
19.05.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br Por Dilson Kutscher
Primeiramente vamos a seguinte notícia, leia com atenção...
======================
Igreja lança campanha social para Copa do Mundo no Maracanã
O estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio, recebeu uma benção especial no final da manhã
desta segunda-feira (19). Representantes de várias religiões se uniram no estádio em um ato para
promoção da paz. O evento marcou o lançamento oficial do tema social da Copa do Mundo de 2014
"Por um mundo sem armas, drogas, violência e racismo", promovido pela Pastoral do Esporte da
Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro.
O culto ecumênico foi conduzido pelo padre Leandro Lenin, coordenador do Projeto 100 Dias de
Paz. Durante a celebração foi apresentada a canção "Fé na Copa e ninguém pra escanteio", que
será executada nos eventos da arquidiocese antes, durante e depois do Mundial. A música enaltece
a importância da preservação da vida, objetivo maior da campanha lançada para a Copa.

(Nota de www.rainhamaria.com.br - Agora prestem atenção quem a Arquidiocese de São Sebastião
do Rio de Janeiro chamou para participar deste evento.)
Participaram do evento Dom Roque Costa Souza, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, a pastora
evangélica Lusmarina Campos Garcia, Sami Amed Isbelle, líder da religião muçulmana, Carlos
Alberto Ivanir dos Santos, representante do candomblé, Maria de Fátima da Rocha Damas, da
Umbanda, Gyoushu Tadokoro, representando o Budismo, Matthias Tolsdorf, da Igreja Luterana, e
Dom Filadelfo Oliveira, bispo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.

Cada um dos líderes religiosos enfatizou o empenho em promover a paz entre seus seguidores e,
principalmente, a comunhão de todos em prol do fim da violência e da intolerância religiosa. Maria
de Fátima, inclusive, destacou que há 40 anos praticante da umbanda sofre com a intolerância.
"Quando temos amor no coração e respeito pelo nosso irmão, temos a paz presente", disse.
Balões brancos foram soltos, a partir do gramado do estádio, por um grupo de crianças. Ao final do
evento, todos os religiosos se reuniram para posar para fotos segurando a bola oficial dos jogos do
mundial.
Fonte: G1
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Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Diz na Sagrada Escritura:
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não
pouparão o rebanho". (Atos dos Apóstolos 20, 29)‹
Em 2013, Nikolaus Schneider, presidente da Igreja Evangélica da Alemanha, visitou o
Papa e anunciou que “ecumenismo vai avançar”.
A Reforma Protestante, que foi combatida por Papas e por Santos durante 500 anos, foi
tratada com muita displicência nos últimos séculos. Renasceu no Concílio Vaticano II,
e hoje já a vemos se tornar emancipada na Igreja de Francisco.
"Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no
meio do trigo e partiu. (São Mateus" 13, 25)
Em relação ao Ecumenismo, ou melhor dizendo, à Unidade Cristã, e ao legítimo diálogo
religioso entre cristãos, é essa a caridade que todo católico deve objetivar: trazer à
VERDADEIRA e ÚNICA Igreja aos cristãos para que tenham acesso aos Sacramentos e à
Verdade.
"Conheço as tuas obras: não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente! Mas,
como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te". (Apocalipse 3, 15 -16)
O Ecumenismo não é a modificação da fé e doutrina católica. Não se trata de mudar o
significado dos dogmas, de adaptar a verdade aos gostos de uma época!
O Papa Pio XI lembrava que a única religião verdadeira é a católica, e que a Igreja de
Deus tem que ser visível, enquanto que os ecumênicos "julgam que a Igreja perceptível
é uma federação de várias comunidades cristãs, embora aderentes cada uma delas a
doutrinas opostas entre si" (Pio XI, Mortalium Animos, 8).
A explicação é simples, mas o problema é que as pessoas não querem aceitar a
realidade: o Vaticano está tomado pelos inimigos da Igreja Católica. (A Fumaça de
Satanás na Igreja)
“Roma perderá a Fé e se tornará a sede do Anticristo”, são as palavras que Nossa
Senhora proferiu em La Salette, uma aparição reconhecida pela Igreja.
Disse num artigo Dom Lourenço Fleichman:
Estas são as marcas da vinda e presença do Anticristo no Mundo:
Quando os velhos não tiverem nem bom senso nem prudência,
Quando os cristãos estiverem sem fé,
Quando o povo estiver sem amor,
Quando os ricos forem sem misericórdia,
Quando os jovens não tiverem respeito,
Quando os pobres forem sem humildade,
Quando as mulheres tiverem perdido o pudor,
Quando no casamento não houver mais continência,
Quando os clérigos forem sem honra e sem santidade,
Quando os religiosos não tiverem verdade nem austeridade,
Quando os bispos não se inquietarem de sua administração e não tiverem piedade.
O Anticristo apresentar-se-á como cheio de respeito pela liberdade dos cultos, uma das
máximas e uma das mentiras da besta revolucionária. Dirá aos budistas que é um Buda;
aos muçulmanos, que Maomé é um grande profeta... Talvez até irá dizer, em sua
hipocrisia, como Herodes seu precursor, que quer adorar Jesus Cristo. Mas isso não
passará de uma zombaria amarga. Malditos os cristãos que suportam sem indignação
que seu adorável Salvador seja posto lado a lado com Buda e Maomé cultuando falsos
deuses”.
"Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem
Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós
sem trazer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Porque quem o
saúda toma parte em suas obras más." (2 São João 1, 9-11)
O Tempo do Anticristo - por Cardeal John Henry Newman
(escrito no ano de 1838, Oxford , na festa de São Pedro)
"Nos tempos do Anticristo a Igreja de Deus sobre a terra verá reduzido grandemente o
número aparente de seus fiéis devida à aberta deserção dos poderes deste mundo. Esta
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deserção começará por uma indiferença a toda forma de cristianismo, sobre a
aparência de uma tolerância universal. Mas esta tolerância não procederá de um
verdadeiro espírito de caridade e indulgência, mas de uma projeto que tem por fim
destruir o cristianismo pelo incentivo as seitas.
Esta pretensiosa tolerância irá muito mais além de uma justa tolerância, inclusive a que
diz respeito às diversas denominações cristãs. Pois os governos pretenderão ser
indiferentes a todas e não darão proteção preferencial a nenhuma.
Da tolerância das mais pestíferas heresias passarão logo a tolerância do islamismo, do
ateísmo e por fim virá a perseguição explícita da verdade do cristianismo. Nesses
tempos o Templo de Deus se verá reduzido aos santos, isto é, ao pequeno número dos
verdadeiros cristãos que adoram o Pai em espírito e em verdade e que seguem
estritamente sua doutrina, culto e toda sua conduta, pela Palavra de Deus."
Diz na Sagrada Escritura:
"Só um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está sobre todos, por
todos e em todos" (Efésios 4, 5-6)
Para terminar reflitam sobre:
-"Pastoral do Esporte da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro".
Principalmente REFLITAM sobre o próprio titulo da noticia deste artigo:
-"Igreja lança campanha social para Copa do Mundo no Maracanã".
A PROFECIA DE NOSSA SENHORA EM FÁTIMA SE CUMPRE...
Jacinta, uma das videntes de Nossa Senhora em Fátima, em suas últimas palavras,
comunicadas à sua madrinha, madre Maria da Purificação Godinho, disse:
"Hão de vir umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem
a Deus não devem andar com a moda. A Igreja não tem modas O Céu não tem modas, o
mundo as tem todas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Peça muito pelos padres! Peça
muito pelos religiosos! Os padres só deviam ocupar-se das coisas da Igreja. Eles devem
ser puros".
Diz na Sagrada Escritura:
"Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele
o amor do Pai.
Porque tudo o que há no mundo - a concupiscência da carne, a concupiscência dos
olhos e a soberba da vida - não procede do Pai, mas do mundo.
O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus
permanece eternamente". (I São João 2, 15-17)
www.rainhamaria.com.br

Sacerdote denuncia o perigo da religião universal proposta pela ONU
06.11.2011
O sacerdote, jornalista e doutor em Teologia pela Universidade de Navarra (Espanha), monsenhor
Juan Claudio Sanahuja, denunciou como a ONU e outras entidades buscam estrategicamente
influenciar os países com políticas anti-vida e a proposta de uma religião universal no
congresso pró-vida da Human Life International em São Paulo.
Segundo o sacerdote que também é membro da Pontifícia Academia para a Vida, existe uma nova
guerra fria - existe um projeto de poder global - evidente em documentos da Organização das
Nações Unidas (ONU) e em pronunciamentos e ações de chefes de Estado em todo o mundo.
“Hoje, se fala do politicamente correto, um pensamento único comum às pessoas de muitas
nações. Esse projeto é um conjunto de medidas para implementar um conjunto de regras de como
pensar, do que falar e fazer”, advertiu o sacerdote.
Falando concretamente sobre o papel da ONU para influenciar com políticas anti-vida as
constituições das nações no mundo inteiro, Mons. Sanahuja explicou em diálogo com a ACI Digital,
que “a ONU tem há muito tempo um projeto de poder global”.
“Em grande parte esta onda da cultura da morte vem motorizada pelos desejos dos países do
norte de ter grandes reservas de matérias primas e minerais nos territórios países do sul que
alimente os opulentos padrões de consumo dos países do norte. (...) Na raiz está isto: o desejo
egoísta de domínio, simplesmente, para ter nos países do sul um enorme armazém que cubra os
padrões de consumo dos países do norte.
“Por isso o interesse da ONU de controlar a população mundial, impor a anticoncepção,
impor o aborto, impor reformas até mesmo nos códigos éticos das religiões”, afirmou.
Seguindo o diálogo com a nossa agência, Mons. Sanahuja falou que a religião universal, “também
pode ser conhecida como novo código ético universal” e que esta vem infiltrando-se nas demais
religiões.
49

“Este código vem marcado pelo desejo dos organismos internacionais da ONU, por
exemplo, também de alguns países centrais de mudar as convicções religiosas dos
povos, para que seu plano de anticoncepção, de aborto, que eles mesmos chamam de reengenharia social, seja aceito pelos países menos desenvolvidos”, sublinhou.
Este código ético segundo o Monsenhor “impõe valores relativos”. “Como dizia João Paulo II: o
relativismo se converte em um totalitarismo, o relativismo unido à democracia se converte em um
totalitarismo visível ou encoberto”.
“Pretende-se substituir as verdades imutáveis da lei natural, da religião cristã, ou das
que eles chamam de religiões abraâmicas, por valores relativos de modo que tudo o que
for afirmado como um valor imutável, como por exemplo o valor de toda vida humana,
na condição que for, ou que o matrimônio só ocorre na união entre homem e mulher,
tudo o que for afirmado assim, para eles é totalitarismo e altera a paz social”.
“Portanto isso dá pé a esta nova ordem mundial, para perseguir (se considerar
necessário) a Igreja e a todos os que tenham convicções imutáveis”, acrescentou.
Em seguida, o sacerdote explicou que a nova religião universal é “este novo código ético que
querem impor-nos através da re-interpreação dos direitos humanos” e citou, por exemplo, a
ideologia de gênero, como uma das novas manifestações deste código que organismos
internacionais querem impor.
Como ícone desta religião universal o sacerdote citou a carta da terra, um documento “nasceu da
sociedade civil mundial, envolveu em sua elaboração a mais de cem mil pessoas de 46 países, e já
foi assumida em 2003 pela UNESCO ‘como instrumento educativo e uma referência ética para o
desenvolvimento sustentável’. Participaram ativamente em sua concepção Mikhail Gorbachev,
Maurice Strong e Steven Rockfeller, entre outros.”
O autor brasileiro e um dos maiores impulsores da teologia marxista da libertação, Leonardo Boff,
defendeu a carta da terra em certa ocasião na Assembléia das Nações Unidas afirmando que “a
Terra é a Mãe Universal; a Terra mesma está viva (...). Antigamente era a Mãe Fecunda, para isso
surgiu a Carta da Terra, que já foi reconhecida pela UNESCO como instrumento educativo. A Carta
da Terra apresenta pautas para salvá-la, olhando para com ela com compreensão, e amor".
"O necessário é a espiritualidade, e não os credos e as doutrinas", afirmou também Boff.
Diante disto o sacerdote (Sanahuja) denunciou que a estratégia da ONU e dos
organismos que a promovem é que esta “nova religião universal, sem dogmas”, se
infiltre nas demais religiões.
Diante deste amplo panorama, Mons. Juan Claudio Sanahuja destacou que é preciso
resgatar “a família humana fundada no matrimônio entre um homem e uma mulher, a
defesa da vida humana desde sua concepção até o seu fim natural e os direitos dos pais
à educação dos filhos”.
Fonte: ACI

“Portanto, tem de ficar definitivamente bem claro a todos os
cristãos o seguinte: os ecumenistas (sejam eles quem for –
padres, bispos, papas...) que afirmam: ... Todas as religiões
levam a DEUS... na verdade não passam de instrumentos
(conscientes ou inconscientes) dos illuminati – bilderberg –
maçonaria (nova ordem mundial), do anticristo e do demônio!
Esses ditos “líderes religiosos” colocarão á perder não só as
suas almas, mas a de milhões de pessoas, seus crédulos
seguidores, em todo o mundo!”
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HÁ CINQUENTA ANOS O CONCÍLIO VATICANO II... DEPOIS
APOSTASIAS, PROFANAÇÕES... AGORA UM ANTIPAPA,
HERESIAS... APOCALIPSE!
"Não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o
Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os Santos Padres transmitiram. De
fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de
ser cristão e não merece mais usar este nome". Das Cartas de Santo Atanásio, Bispo, século
IV (Ep. 1 ad Serapionem 28-30: PG 26,594-595.599).

“Vaticano II é o 1789 na Igreja”
A aproximação que eu faço da crise da Igreja com a Revolução Francesa não é uma simples
metáfora. Nós estamos na continuidade dos filósofos do século XVIII e do transtorno que suas
idéias provocaram no mundo. Os que transmitiram este veneno à Igreja são os mesmos a
confessá-lo. É o cardeal Suenens exclamando: ”o Vaticano II, é o 1789 na Igreja”, e acrescentava,
entre outras declarações desprovidas de precauções oratórias: ”Não se compreende nada da
Revolução Francesa ou russa se se ignora o antigo regime ao qual elas puseram fim... Igualmente
em matéria eclesiástica, uma reação não se julga senão em função do estado de coisas que a
precedem.”
O que precedeu e que ele considerava como devendo ser abolido, é o maravilhoso edifício
hierárquico que tinha no seu cimo o papa, vigário de Jesus Cristo sobre a terra: ”O concílio
Vaticano II marcou o fim duma época, por menos que se recue, ele marcou mesmo o fim de uma
série de épocas, o fim de uma era”.
O padre Congar, um dos artífices das reformas não falava de outra maneira: “A Igreja fez,
pacificamente, sua Revolução de outubro.” Plenamente consciente, ele notava: “A declaração sobre
a liberdade religiosa diz materialmente o contrário do Syllabus”. Eu poderia citar um grande
número de testemunhos deste gênero. Em 1976, o Pe. Gelineau, um dos chefes de fila do centro
nacional de pastoral litúrgica, não deixava nenhuma ilusão àqueles que querem ver no novo ordo
alguma coisa um pouco diferente do rito que era universalmente celebrado até então, mas nada de
fundamentalmente chocante: ”A reforma decidida pelo segundo concílio do Vaticano deu o sinal do
degelo... lanços inteiros de muralha desabam... Que não haja engano a respeito: traduzir não é
dizer a mesma coisa com outras palavras. É mudar a forma... Se as formas mudam, o rito muda.
Se se muda um elemento a totalidade significativa é modificada... É preciso dizer sem
circunlóquios: o rito romano tal como nós o conhecemos, não existe mais. Foi destruído” 1.
Os católicos liberais estabeleceram verdadeiramente um estado revolucionário. Eis o que líamos
no livro de um deles, o senador do Doubs, M. Prelot2. “Lutamos durante um século e meio para
fazer prevalecer nossas opiniões no interior da Igreja e não tivemos êxito. Enfim chegou o Vaticano
II e triunfamos. Doravante as teses e os princípios do catolicismo liberal foram definitiva e
oficialmente aceitos pela Santa Igreja.”
É por meio da obliqüidade deste catolicismo liberal que a Revolução se introduziu, sob o pretexto
de pacifismo, de fraternidade universal. Os erros e os falsos princípios do homem moderno
penetraram na Igreja e contaminaram o clero, graças a papas liberais e ao favor do Vaticano II.
Uma vez que há um momento em que é preciso saber repor as coisas no devido lugar, eu
lembrarei que não era refratário à reunião de um concílio ecumênico em 1962. Pelo contrário eu o
saudei com uma grande esperança. Testemunho disto hoje é uma carta que eu endereçava em
1963 aos padres do Espírito Santo e que foi publicada numa de minhas obras precedentes3. Nela
eu escrevia: “Digamos, sem hesitação, que certas reformas litúrgicas eram necessárias e que é
desejável que o concílio continue neste caminho.” Eu reconhecia que se impunha uma renovação
para pôr fim a uma certa esclerose que provinha do fato de se haver cavado um fosso entre a
oração, acantonada nos limites dos lugares de culto, e a ação, a escola, a profissão, a cidade.
Nomeado pelo papa membro da comissão central preparatória, participei de seus trabalhos com
assiduidade e entusiasmo, durante os anos que duraram. A comissão central estava encarregada
de verificar e examinar todos os esquemas preparatórios que provinham de comissões
especializadas. Eu estava bem colocado, pois, para saber o que tinha sido feito, o que devia ser
examinado e o que devia ser apresentado à assembléia.
Este trabalho era conduzido com muita consciência e perfeição. Possuo setenta e dois esquemas
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preparatórios; neles a doutrina da Igreja é absolutamente ortodoxa, estão adaptados duma certa
maneira à nossa época, mas com muita moderação e sabedoria.
Tudo estava preparado para a data anunciada e, a 11 de outubro de 1962, os padres tomavam
lugar na nave da basílica de São Pedro em Roma. Mas houve um acontecimento que não tinha sido
previsto pela Santa Sé: o concílio, desde os primeiros dias foi invadido pelas forças progressistas.
Nós o experimentamos, sentimos, e quando digo “nós”, eu entendo a maioria dos padres do
concílio naquele momento.
Tivemos a impressão de que se passava alguma coisa de anormal, e esta impressão se confirmou
rapidamente: quinze dias após a sessão de abertura, não restava mais nenhum dos setenta e dois
esquemas. Tudo havia sido recambiado, rejeitado, lançado ao cesto.
Isto se produziu da seguinte maneira: tinha sido previsto no regulamento do concílio que eram
precisos dois terços dos votos para rejeitar um esquema preparatório. Ora quando se procedeu ao
sufrágio, houve sessenta por cento contra os esquemas e quarenta por cento a seu favor. Por
conseguinte, os opositores não obteriam os dois terços e normalmente o concílio deveria
desenrolar-se a partir destes trabalhos preparatórios.
É então que se manifestou uma organização poderosa, muito poderosa, posta em ação por
cardeais das margens do Reno, com todo um secretariado, exatamente no momento oportuno.
Eles foram ter com o papa João XXIII dizendo-lhe: “É inadmissível, Santíssimo Padre, querem
fazer-nos estudar esquemas que não tiveram a maioria” e obtiveram ganho de causa: o imenso
trabalho realizado foi posto à parte, a assembléia se encontrou de mãos vazias, sem nenhuma
preparação. Que presidente de conselho administrativo, por pequena que seja a sua sociedade,
aceitaria ocupar o seu lugar sem ordem do dia, sem dossiê? Contudo foi assim que o concílio
começou.
Depois, houve a questão das comissões conciliares que seria precisa nomear. Problema árduo:
imaginai bispos chegando de todos os países do mundo e encontrando-se bruscamente juntos no
recinto conciliar. Na maior parte, eles não se conheciam, conheciam três ou quatro colegas e
alguns outros de nome entre os 2.400 que lá estavam. Como poderiam saber quais eram os padres
aptos a fazer parte da comissão do sacerdócio, da liturgia, do direito canônico, etc.?
Muito legitimamente o cardeal Ottaviani fez passar para todos a lista dos membros das comissões
pré-conciliares, das pessoas que, por conseguinte, haviam sido escolhidas pela Santa Sé e tinham
já trabalhado sobre os assuntos a respeito dos quais se deveria debater. Isto podia ajudar a
escolher, sem que houvesse nenhuma obrigação e era certamente desejável que alguns destes
homens experimentados figurassem nas comissões.
Mas então se elevou um grito; não tenho necessidade de relembrar o nome do príncipe da Igreja
que se levantou e proferiu o discurso seguinte: “É uma pressão intolerável que foi exercida sobre o
concílio fornecendo nomes. É preciso deixar aos padres conciliares a sua liberdade. Ainda uma vez,
a Cúria romana procura colocar os seus membros.”
Um pouco tomado de surpresa diante desta brutal intervenção, levantou-se a sessão e, à tarde, o
secretário, Mons. Felici, anunciou: “O Santo Padre reconhece que é talvez melhor que sejam as
conferências episcopais que se reúnam e forneçam listas.”
As conferências episcopais eram, nesta época, ainda embrionárias, elas formaram bem ou mal as
listas que se lhes pediam sem aliás terem podido reunir-se como seria preciso, pois não lhes
deram senão vinte e quatro horas.
Mas os que haviam urdido este pequeno golpe de Estado as tinham feito de antemão com
indivíduos selecionados nos diversos países. Eles puderam adiantar-se às conferências e, de fato,
obtiveram uma grande maioria.
O resultado foi que as comissões eram formadas de membros pertencentes, em dois terços, à
fração progressista, tendo sido o terço restante nomeado pelo papa. Dos novos esquemas proveio
logo uma orientação inteiramente diferente da dos primeiros. Gostaria de publicar um dia uns e
outros para que se possa fazer a comparação e verificar qual era a doutrina da Igreja no dia que
precedeu o concílio.
Quem possui alguma experiência das assembléias civis ou clericais compreenderá em que situação
se encontravam os padres. Destes novos esquemas bem se podiam modificar algumas frases,
algumas proposições a modo de emendas, não se podia mudar o essencial. As conseqüências serão
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graves. Um texto distorcido na sua origem jamais se corrige inteiramente, conserva a marca de
seu redator e do pensamento que o inspira. O concílio, desde este momento, estava orientado.
Um terceiro elemento contribuiu para dirigi-lo no sentido liberal. Em lugar dos dez presidentes que
João XXIII havia nomeado, o papa Paulo VI instituiu para as duas últimas sessões quatro
moderadores sobre os quais o mínimo que se pode dizer é que eles não foram escolhidos dentre os
cardeais mais moderados. Sua influência foi determinante sobre a massa dos padres conciliares.
Os liberais formavam uma minoria, mas uma minoria atuante, organizada, apoiada por uma
plêiade de teólogos modernistas dentre os quais se encontravam todos os nomes que não
cessaram de mandar e desmandar, como Leclerc, Murphy, Congar, Rahner, Küng, Schillebeeckx,
Bisset, Cardonnel, Chenu... Que se pense na produção enorme dos impressos do IDOC, o centro de
informação holandês subvencionado pelas conferências episcopais alemã e neerlandesa, que
pressionava a todo o instante os padres a agirem no sentido esperado pela opinião internacional,
criando uma sorte de psicose neste particular: não se devia decepcionar a expectativa do mundo
que esperava ver a Igreja aderir a seus pontos de vista. Os instigadores deste movimento estavam
em condições favoráveis de exigir instantaneamente a adaptação da Igreja ao homem moderno,
ou seja, ao homem que quer libertar-se de tudo. Eles se prevaleciam de uma Igreja esclerosada,
inadaptada, impotente, batiam a mão no peito de seus predecessores. Os católicos eram
apresentados como tão culpados pelas divisões de outrora como os protestantes e os ortodoxos:
deviam pedir perdão aos “irmãos separados” presentes em Roma onde estes tinham sido
convidados em grande número a participar dos trabalhos.
A Igreja da Tradição era culpada de suas riquezas, de seu triunfalismo, os padres do concílio se
sentiam culpados de estar fora do mundo, de não ser do mundo; eles já se envergonhavam de
suas insígnias episcopais, em breve eles se envergonhariam mesmo de aparecer de batina.
Esta ambiência de liberação deveria apossar-se logo de todos os domínios, o espírito colegial iria
ser o manto de Noé que se lança sobre a vergonha de exercer uma autoridade pessoal, tão
contrária à mentalidade do homem do século XX, digamos: o homem liberal! A liberdade religiosa,
o ecumenismo, a pesquisa teológica, a revisão do direito canônico atenuariam o triunfalismo duma
Igreja que se proclamava a única arca da salvação. Como se diz que há “pobres envergonhados”,
houve “bispos envergonhados”, os quais se influenciava, dando-lhes má consciência. É um
processo que foi empregado em todas as revoluções.
Os efeitos estão inscritos em muitas passagens das atas do concílio. Que se releia a este respeito
o começo do esquema “A Igreja no mundo deste tempo” sobre a mutação do mundo moderno, o
movimento acelerado da história, as condições novas que afetam a vida religiosa, a predominância
das ciências e das técnicas. Como não ver nestes textos a expressão do mais puro liberalismo?
Nós poderíamos ter tido um concílio esplêndido, tomando como mestre neste assunto o papa Pio
XII. Não creio que haja um problema do mundo moderno, da atualidade, que ele não tenha
resolvido com toda a sua ciência, toda a sua teologia e toda a sua santidade. Ele lhes deu uma
solução quase definitiva, tendo verdadeiramente visto as coisas sob o ângulo da fé.
Mas não se podia vê-los assim, no momento em que se recusava a fazer um concílio dogmático. O
Vaticano II é um concílio pastoral; João XXIII o disse, Paulo VI o repetiu. No correr das sessões,
quisemos várias vezes fazer definir noções; foi-nos respondido: “mas não fazemos aqui
dogmatismo, não fazemos filosofia, fazemos pastoral.” Que é a liberdade? Que é a dignidade
humana? Que é a colegialidade? É-se reduzido a analisar indefinidamente os textos para saber o
que é preciso entender por isto, e não se chega senão a aproximações, pois os termos são
ambíguos. E isto não por negligência ou por acaso; o padre Schillebeckx o confessou: ”Nós
introduzimos termos equívocos no concílio e sabemos o que daí tiraremos depois.” Estas pessoas
sabiam o que faziam.
Todos os outros concílios que ocorreram no decurso dos séculos eram dogmáticos. Todos
combateram erros. Ora, sabe Deus se havia erros a combater em nosso tempo! Um concílio
dogmático teria sido dos mais necessários. Eu me lembro do cardeal Wyszinsky a dizer-nos: ”Mas
fazei então um esquema sobre o comunismo; se há um erro que é grave hoje e que ameaça o
mundo, é certamente ele. Se o papa Pio XI creu dever escrever uma encíclica sobre o comunismo,
seria igualmente bem útil que nós, aqui reunidos em assembléia plenária, consagrássemos um
esquema a esta questão.”
O comunismo, o erro mais monstruoso que jamais saiu do espírito de Satã, tem suas entradas
oficiais no Vaticano, sua revolução mundial é singularmente facilitada pela não resistência oficial da
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Igreja e mesmo pelos apoios freqüentes que nela encontra, apesar das advertências desesperadas
dos cardeais que sofreram as masmorras dos países do Leste. A recusa deste concílio pastoral em
condená-lo solenemente basta sozinha para cobri-lo de vergonha diante de toda a história; quando
se pensa nas dezenas de milhões de mártires, nos cristãos e nos dissidentes despersonalizados
cientificamente nos hospitais psiquiátricos, utilizados como cobaias para as experiências. E o
concílio pastoral se calou. Tínhamos obtido quatrocentas e cinqüenta assinaturas de bispos em
favor duma declaração contra o comunismo. Elas foram esquecidas numa gaveta... Quando o
relator da Gaudium et Spes respondeu às nossas perguntas, ele nos disse: “houve duas petições
para solicitar uma condenação do comunismo — Duas? exclamamos nós. Há mais de quatrocentas
— Ah, eu não estou a par disto.” Feitas as buscas, elas foram encontradas, mas demasiado tarde.
Eu vivi estes fatos. Fui eu que havia levado as assinaturas a Mons. Felici, secretário do concílio,
em companhia de Dom Proença Singaud, arcebispo de Diamantina, e sou obrigado a dizer que
aconteceram coisas, para falar a verdade, inadmissíveis. Não o faço para condenar o concílio e não
ignoro que isto influencie na perplexidade de muitos católicos.
Pois enfim, pensam eles, o concílio é mesmo assim inspirado pelo Espírito Santo! Não
necessariamente. Um concílio pastoral, não dogmático, é uma pregação, que por si não
compromete a infalibilidade. Quando pedimos a Mons. Felici, no fim das sessões: “Não poderíeis
dar-nos o que os teólogos chamam a nota do concílio?”, ele respondeu: “É preciso distinguir
segundo os esquemas, os capítulos, os que já são objeto de definições dogmáticas no passado, é
preciso fazer reservas.”
Portanto, o Vaticano II não é um concílio como os outros e é por isso que nós temos o direito de
julgá-lo, com prudência e reserva. Eu aceito no concílio e nas reformas tudo o que está em plena
concordância com a Tradição. A obra que fundei prova isto amplamente. Nossos seminários, em
particular, correspondem perfeitamente aos desejos expressos pelo concílio e à Ratio
fundamentalís da Sagrada Congregação para o ensino católico.
Mas é impossível pretender que somente as aplicações pós-conciliares são más. As rebeliões de
clérigos, as contestações da autoridade pontifícia, todas as extravagâncias da liturgia e da nova
teologia, o esvaziamento das igrejas, nada teriam então a ver com o concílio como se afirmou
ainda bem recentemente? Ora essa! Tudo isso é fruto dele.
Eu compreendo, ao dizer isto, que não faço senão aumentar, leitores inquietos, vossa
perplexidade. E não obstante, nesta balbúrdia brilhou uma luz própria a reduzir a nada os esforços
do mundo para levar a cabo a destruição da Igreja de Cristo: O Santo Padre proclamou a 30 de
junho de 1968 sua profissão de fé. É um ato que, do ponto de vista dogmático, é mais importante
que todo o concílio.
Este Credo, redigido pelo sucessor de Pedro para afirmar a fé de Pedro, revestiu-se de uma
solenidade absolutamente extraordinária. Quando ele se levantou para pronunciá-lo, os cardeais
também se levantaram e toda a multidão quis imitá-los, mas ele fez sentarem-se todos de novo;
queria ser o único, na qualidade de Vigário de Cristo, a proclamar seu Credo, e o fez com as
palavras mais solenes, em nome da Santíssima Trindade, diante dos santos anjos e de toda a
Igreja. Por conseguinte ele praticou um ato que engaja a fé da Igreja.
Temos assim esta consolação e esta confiança de sentir que o Espírito Santo não nos abandonou.
Pode-se dizer que a arca da fé, tomando seu ponto de apoio no concílio Vaticano I, reencontra um
novo ponto de apoio na profissão de fé de Paulo VI.
1.
2.
3.

1. DEMAIN LA LITURGIE, Ed. du Cerf.
2. LE CATHOLICISME LIBÉRAL, 1969.
3. UN ÉVÊQUE PARLE, Ed. Dominique Martin Morin.

Fonte: www.permanencia.org.br

Entenda agora a partir dos textos a seguir, porque João XXIII fez questão de
convocar o Concílio Ecumênico Vaticano II, aquele que escancarou as portas
da Igreja para o ingresso da fumaça de satanás; e por que Francisco correu
para “canonizá-lo” levando-o “aos altares” na carona do papa João Paulo II...
Simplesmente, porque comungam das mesmas idéias e pertencem aos
mesmos movimentos secularistas/ecumenistas não conduzidos por DEUS
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(Iluminatti, Rosa cruz, Maçonaria, Rotary clube,...); e se tais movimentos não
são de DEUS, como temos a mais absoluta certeza, e demonstramos, quem
verdadeiramente os inspira e conduz?
Uma Verdadeira Guerra contra todos os Bispos que eram Tradicionais
(conservadores)
22.06.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br
“Numa conferência que realizou em Annecy, em 1987, o Arcebispo Dom Lefebvre expusera a
horrível situação na qual se encontravam, depois do Concílio, “as lideranças um pouco fortes da
Tradição“, aqueles que tinham conservado a missa antiga, a batina, etc.. Ele afirma que ocorreu
uma verdadeira perseguição, e que alguns bispos e padres morreram de desgosto, e nos dá até
alguns exemplos disso”. (Trecho do Rocher, nº 45 de fevereiro-março de 2007)

Disse o Arcebispo Dom Marcel Lefebvre:
“Como eles (os modernistas/secularistas) ganharam no Concílio (Vaticano II), é preciso dizê-lo:
eles ganharam, e ocuparam imediatamente as posições. Como num Estado: os socialistas ganham
ao governo, imediatamente eles destituem todos aqueles que não são favoráveis ao socialismo, e
colocam socialistas no lugar, é óbvio. É o que fizeram no Vaticano.
Tão logo os liberais ganharam, imediatamente então todos os conservadores foram
eliminados da cúria de Roma e, em todos os bispados onde havia lideranças um pouco fortes da
tradição, todos esses foram eliminados; muitos apresentaram sua própria renúncia. Vendo o que
acontecia na Igreja, eles ficaram de tal modo perturbados, de tal modo agoniados, que
eles apresentaram sua renúncia.
UMA VERDADEIRA GUERRA CONTRA TODOS OS BISPOS QUE ERAM TRADICIONAIS

Pego um exemplo, o do arcebispo de Dublin, que eu conhecia muito bem, que era um dos meus
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amigos, visto que ele era ao mesmo tempo membro da Congregação dos Padres do Espírito Santo,
cuja eu fora o superior geral durante 6 anos, Dom McQuaid[1]. Ele apresentou sua renúncia, (e)
quinze dias depois ele morria. Esse arcebispo morreu de desgosto! Eu o conhecia bem: ele
morreu de desgosto. Ele era ligado à Roma, ao Santo Padre, de toda sua alma. Recusar que ele
pudesse ver o Santo Padre, sentir-se de algum modo como que expulso de Roma, ele não pôde
suportar isso, sua saúde não aguentou. E quantos, quantos, quantos bispos assim!
Posso lhes citar ainda outro caso, o de Dom Morcillo[2], arcebispo de Madri. Dom Morcillo era um
dos secretários do Concílio (eles não eram numerosas, eram 5 ou 6 secretários do Concílio). Todos
os secretários do Concílio foram feitos cardeais depois do Concílio, salvo Dom Morcillo, arcebispo
de Madri, todavia; ele também teria podido ser feito cardeal, por que não? Porque ele era
conservador, porque ele era muito firme em suas idéias. Bem, ele também morreu de
desgosto, por sentir que ele tinha se tornado uma persona non grata, que ele tinha se
tornado alguém repugnante, que rejeitavam, que não podia ser cardeal, enquanto que todos
os demais tinham sido feitos cardeais – não é que ele tivesse a vontade de ter o chapéu de
cardeal, ele era um homem muito humilde -, mas ainda assim isto é inadmissível! Então
respondiam sobre isso (às pessoas que faziam objeções, a espanhóis que não entendiam por que
todos os secretários do Concílio tinham sido feitos cardeais e seu arcebispo de Madri não o tinha
sido, por quê?), respondiam:
“Ah, mas Madri não é uma cidade cardinalícia. O primado da Espanha é Toledo, não Madri!”
De fato, havia um cardeal em Toledo. Mas fizeram um cardeal em Lille, em meu país, onde nunca
houvera cardeal. Eles podem fazer cardeais, eles não precisam de um título especial. Além do
mais, a melhor prova é que quando ele morreu, o arcebispo[3] que foi nomeado depois dele foi
feito imediatamente cardeal em Madri! Um falso motivo, vejam. E que cardeal lhe sucedeu! Ele era
favorável ao duplo casamento na Espanha, casamento civil para aqueles que o desejassem, depois
casamento religioso para aqueles que também o desejassem, para os católicos; eles podiam
escolher, eis o que o cardeal de Madri, sucessor de Dom Morcillo, apresentou como projeto à
assembleia dos cardeais e bispos da Espanha!

Isso só mostra que havia uma guerra contra todos aqueles que eram tradicionais. Então
não devemos nos espantar de que eu ainda seja perseguido, e que eu tenha sido perseguido
rapidamente depois do Concílio, isso é óbvio! Se eu ainda tivesse uma sé (episcopal) naquele
momento, é óbvio que eu também teria sido rapidamente eliminado. Mas como eu era superior
geral dos Padres do Espírito Santo, superior de uma congregação, era mais difícil.(…)
VI PADRES CHORAREM
A situação depois do Concílio era horrível para aqueles que eram da Tradição, que tinham
conservado a Tradição. Havia uma perseguição, e ainda o há agora. Todos vocês conhecem
casos de padres, não é mesmo?, nas dioceses, que são perseguidos: Por quê? Porque
eles conservam a missa antiga, porque eles conservam a batina, porque eles ainda falam
um pouco de latim. Eles são perseguidos até nas menores cidades. Tão logo um padre
quer conservar a tradição, ele é imediatamente perseguido por seu bispo, perseguido
pelo clero local, é horrível, vocês sabem! Vi padres chorarem, chorarem de dor.
“Mas, enfim, o que temos feito? Só fazemos o que nos pediram desde que entramos no
seminário, continuamos nossa missa como a aprendemos, como fomos ordenados, rezamos do
mesmo modo, ainda realizamos nosso apostolado, não mudamos nada.
Antes éramos preferivelmente louvados por nossos bispos, éramos encorajados por nossos
bispos, e, de repente, agora, desde esse concílio, nos tornamos malfeitores, pessoas que é preciso
perseguir, pessoas que deveriam ser eliminadas das dioceses”.
Isso é terrível, terrível.
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“O SENHOR NÃO VOLTA AO SENEGAL”
Ultimamente, um dos únicos padres africanos, Padre do Espírito Santo, que dizia a missa
antiga[4], que nunca disse a missa nova, disse:
“Eu não, eu fui ordenado com a missa antiga, e conservo a missa antiga até minha
morte, não há nada a se fazer, não mudo em nada”.
Ele ficou na selva, um missionário que eu conhecia bem, que estava no Senegal, que eu tinha
como missionário, quando era bispo em Dakar: um excelente missionário, pobre, vivendo de modo
humilde, como os africanos da selva, magnífico missionário, conhecedor da língua, que falava
como um nativo.
Ele voltou ultimamente para casar uma de suas sobrinhas, da região de Melun, ele fez o casamento
de sua sobrinha, havia 40 anos que ele estava no Senegal, então o provincial dos Padres do
Espírito Santo lhe disse:
- Não, o senhor não volta mais ao Senegal, acabou.
- Mas por quê? O que fiz?
- Ah, porque o senhor diz a missa de São Pio V.
- Claro, digo a missa de São Pio V! Que mal faço? Meus africanos estão muito felizes com a missa
que digo, sempre disse a mesma missa, não mudei em nada, continuo como outrora, eles estão
muito felizes.
- Não, o senhor não voltará mais ao Senegal.
Este missionário, que estava ligado de alma e de corpo a estes africanos, a este vilarejo, e que
queria morrer lá, não pôde voltar, e tomei conhecimento de que ele estava em le Gard, na casa de
seus amigos, abandonado pelos Padres do Espírito Santo. Acho sinceramente que ele contraiu
câncer corroído pela dor, corroído pela dor de não poder mais voltar à África. E ele morreu há três
semanas.
MORRO CELEBRANDO A SANTA MISSA

E recebi o comunicado feito por suas duas irmãs e seus dois irmãos casados: eles tiveram a
coragem de escrever nesse comunicado impresso: “Morto por ter continuado a celebrar a
missa de São Pio V“. É a primeira vez que vejo isso num comunicado impresso: “Morto por ter
continuado a celebrar a missa“. Escrevi à sua irmão, e disse:
“Meu Deus, te agradeço, ao menos colocastes o verdadeiro motivo pelo qual este pobre
missionário morreu”.
Então ela me disse:
“Monsenhor, não sabia que tinha um irmão tão santo, cuidei dele, nos dois dias anteriores à sua
morte, ele estava sobre seu leito de morte, ele não me olhava mais, ele estava completamente
tomado por sua missa, ele celebrou a santa missa deitado em sua cama, recitou todas as orações,
do início ao fim, como sempre, ele consagrou uma hóstia, comungou sobre seu leito de morte,
porque ninguém veio ajudá-lo a morrer, e na véspera de sua morte, ele ainda repetiu as palavras
da consagração da missa, ele não me olhava mais, ele estava tomado, sua missa, e ele partiu
assim, em sua missa, fora magnífico, não sabia que tinha um irmão tão santo”.
Estes são exemplos, exemplos vividos, há três semanas, ele não é antigo. A perseguição! E
durante este tempo falam de caridade...! Eles o abandonaram, abandonaram, ninguém veio para
apoiá-lo, para consolá-lo, para assisti-lo em sua santa morte, (isto é) uma abominação, uma
abominação!
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Dom Marcel Lefebvre
__________
Notas:
[1] Dom John Charles McQuaid, C.S.Sp. (1895-1973).
[2] Dom Casimiro Morcillo González (1904-1971).
[3] Cardeal Vicente Enrique y Taracón (1907-1994).
[4] O padre Pierre Bouvet (1919-1987).
* Nota dos editores: Como se trata da tradução de uma conferência oral, tentamos preservar ao
máximo as nuances do discurso original, fazendo pequenas correções ou complementações para
tornar a leitura mais fácil.
Fonte: Dominus Est e www.rainhamaria.com.br

Importante ler: O que é exatamente um Católico Tradicionalista?
06.05.2014 - Nota inicial de www.rainhamaria.com.br
Disse São Gregório:
"Os bispos são os olhos do povo. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes
estão submetidos só podem cair em confusão e erro".
Dez meses antes de morrer, o Papa Paulo VI denunciou: “... O fumo de Satanás entrou
na Igreja Católica e se expande cada vez mais até o vértice” (13/10/77).
Diz na Sagrada Escritura:
"Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me
consome" (Sl 68,10). (São João 2, 17)
"Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos,
ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos
nossos". (I São João 2, 19)
O que é exatamente um tradicionalista?

Por Christopher A. Ferrara – The Remnant
Tradução: Teresa Maria Freixinho
O fato de que hoje em dia existem católicos denominados “tradicionalistas” é algo sem
explicação em toda a história anterior da Igreja Católica. Mesmo no auge da crise ariana — a
situação mais análoga à nossa — a Igreja não estava dividida entre tradicionalistas e não
tradicionalistas, mas sim entre aqueles que não abraçaram a heresia de Ário e os que o
fizeram.
Mas o que é exatamente um tradicionalista? Uma olhada no passado para vermos o modo
como as coisas eram antigamente poderá ajudar a transmitir o significado do termo de maneira
mais eficaz do que as tentativas habituais de uma definição formal:
Antigamente não havia rito de Missa traduzido para as línguas vernáculas do
mundo. Havia apenas o idioma litúrgico universal de uma Igreja perene, como podemos
ver no Rito Romano imemorial, cujo desenvolvimento orgânico havia prosseguido quase
imperceptivelmente desde o século V, ou nos veneráveis ritos orientais, quase tão
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antigos, que, em grande parte, escaparam ao furioso vandalismo litúrgico que devastou
a liturgia principal da Igreja.
Antigamente não havia altares-mesa no estilo luterano em nossas igrejas, mas
somente altares-mores voltados para Deus, cuja própria aparência despertava o sentido
de temor respeitoso e reverência nas pessoas.
Antigamente não havia leitores leigos, “ministros da Eucaristia” leigos ou meninas
no presbitério, mas somente padres, diáconos a caminho do sacerdócio e os acólitos, que
eram a fonte primária de geração após geração das vocações sacerdotais, que enchiam
os seminários.
Antigamente não havia música profana durante a Missa, mas somente canto
gregoriano ou polifonia, despertando a alma para a contemplação do divino, ao invés
batidas de pés, palmas ou puro tédio.
Antigamente não havia abusos litúrgicos disseminados. No máximo, havia padres
que celebravam a Missa tradicional de maneira deficiente, mas dentro de uma estrutura
de rubrica, texto e música que, no entanto, protegia o seu mistério central de qualquer
possibilidade de profanação e mantinha a dignidade suprema do culto divino contra a
fraqueza humana.
Antigamente não havia “Máfia gay” nos seminários, nas cúrias e no próprio
Vaticano, ou clérigos predadores que molestavam meninos ao redor do mundo, porque
as autoridades da Igreja faziam valer a regra de que “os votos religiosos e a ordenação
deveriam ser proibidos aos candidatos afligidos por más tendências ao homossexualismo
ou à pederastia …”[1]
Antigamente não havia seminários vazios, conventos vazios, paróquias
abandonadas e escolas católicas fechadas. Havia somente seminários, conventos,
paróquias e escolas repletas de católicos fiéis provenientes de família numerosas.
Antigamente não havia “ecumenismo.” Havia somente a convicção de que a Igreja
Católica é a Igreja única e verdadeira, fora da qual não há salvação. Os católicos
seguiam o ensinamento da Igreja que “[diz] que os fiéis não podem de maneira alguma
assistir ativamente ou participar de qualquer culto de acatólicos,”[2] e eles
compreendiam, mesmo se apenas de maneira implícita, o que o Papa Pio XI insistia
sobre: “Veneráveis Irmãos, é clara a razão pela qual esta Sé Apostólica nunca permitiu
aos seus estarem presentes à reuniões de acatólicos: por quanto não é lícito promover a
união dos cristãos de outro modo senão promovendo o retorno dos dissidentes à única
verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se apartaram dela.
Dizemos à única verdadeira Igreja de Cristo: sem dúvida ela é a todos manifesta e, pela
vontade de seu Autor, Ela perpetuamente permanecerá tal qual Ele próprio A instituiu
para a salvação de todos.”[3]
Antigamente não havia “diálogo.” Havia somente evangelização pelo clero e
apologistas leigos com o objetivo de converter as pessoas à verdadeira religião. E havia
os convertidos, que entravam para a Igreja em números tão grandes que parecia mesmo
que os Estados Unidos estavam se tornando uma nação católica, uma vez que 30 milhões
de americanos ouviam o programa de rádio de Dom [Fulton] Sheen todo domingo.
Antigamente não havia defecções em massa do sacerdócio, das ordens religiosas, e
de leigos, levando à “apostasia silenciosa” na Europa e em todo o Ocidente. Em vez
disso, havia aquilo que um Padre do Concílio Vaticano Segundo descreveu no início do
Concílio: “a Igreja, não obstante as calamidades que grassam no mundo, está
experimentando uma era gloriosa, se vocês considerarem a vida cristã do clero e dos
fiéis, a propagação da fé, e a influência universal salutar que a Igreja possuía no mundo
de hoje.”[4]
Antigamente não havia “Católicos Carismáticos,” “Neo-Catecumenais,” ou outros
“movimentos eclesiais” promovendo novos modos estranhos de culto inventados por
seus fundadores. Havia somente católicos, que praticavam o culto da mesma maneira
que seus antepassados com continuidade inquebrável durante séculos.
Antigamente não havia tradicionalistas, porque não havia necessidade de
descrever qualquer católico com essa expressão. Todos os católicos aceitavam
instintivamente o que uma série de papas havia prescrito como parte da própria
profissão de nossa fé: “Admito firmemente e abraço as tradições apostólicas e
eclesiásticas e outras observâncias e constituições da Igreja.”[5]
Antigamente as coisas eram assim. E quando foi essa época passada de que escrevo?
Isso não foi há séculos, nem mesmo há um século, ou mesmo uma única era, mas há
meros cinquenta anos, dentro da memória de vida de muitos milhões de católicos hoje
em dia.
Então o que é um tradicionalista?
Ele não é nem mais nem menos do que um católico que continua praticando a fé
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precisamente da maneira que a aprendeu em sua infância, ou que recebeu a mesma fé
sem reconstrução de seus pais e que, em troca, a transmitirá a seus próprios filhos.
Um tradicionalista, em outras palavras, é um católico que vive a fé como se as calamidades
eclesiásticas da época pós-Vaticano II nunca tivessem acontecido – sem dúvida, como se o
próprio Vaticano II nunca tivesse acontecido. E a verdade espantosa sobre o tradicionalista é
que nenhuma doutrina ou regra disciplinar da Igreja o proíbe de acreditar e prestar culto a Deus
dessa mesma maneira, muito embora a grande maioria de católicos não o façam mais.
O fato de existirem católicos que simplesmente continuaram crendo e prestando culto da maneira
como os católicos sempre fizeram antes do Concílio, hoje em dia chamados de tradicionalistas
— muitos de uma hora para outra em termos históricos —, e que a própria palavra tradição agora
distingue esses relativamente poucos católicos da vasta maioria dos membros da Igreja, é um sinal
inegável de uma crise como nenhuma outra que a Igreja jamais testemunhou.
Aqueles que negam esse fato teriam que explicar porque somente dentro dessa vasta maioria
transformada, corretamente descrita como neo-católicos, a fé está constantemente perdendo o
controle sobre as pessoas, e muitas delas estão caindo completamente na “apostasia silenciosa”
que João Paulo II lamentou em anos recentes após saudar por tantos anos uma “renovação
conciliar”, que foi efetivamente um colapso maciço da fé e da disciplina.
Particularmente, eles teriam que explicar porque é que somente dentro dessa vasta
maioria de “Católicos do Vaticano II” encontramos:
mais de um quarto de todos os casamentos que acabam em divórcio,[6] com dez
milhões de católicos divorciados e “recasados” no mundo todo, cujo adultério
permanente o Cardeal Kasper deseja conciliar, com o aparente encorajamento do atual
Papa reinante;
nascimentos, batismos, casamentos sacramentais, conversões e frequência à Missa
diminuindo implacavelmente desde o Concílio;[7]
uma rejeição disseminada do ensinamento infalível da Igreja sobre assuntos
fundamentais de fé e moral;[8]
uma perda repentina e dramática de vocações sacerdotais, deixando o sacerdócio
católico ligeiramente menor hoje em dia do que ele estava em 1970, e um declínio
drástico no número de religiosos desde então, apesar do dobro da população mundial.[9]
Eles teriam que explicar também porque é somente dentre a pequena minoria de
católicos atualmente denominados tradicionalistas que nenhum desses sinais de declínio
eclesiástico é evidente.
Em dias recentes a crise eclesiástica que nos acompanha há mais de meio século parece ter
atingido uma profundidade da qual não pode haver recuperação sem uma intervenção divina
miraculosa. O mundo está cantando hosanas ao novo Papa, incentivando-o à conclusão final, per
impossibile, do processo de autodemolição eclesial que Paulo VI passou seus últimos anos
lamentando, embora ele mesmo o tivesse desencadeado. Ainda assim, o sistema neo-católico
continua a sua marcha confiante para além do ponto sem volta, justificando todas as evidências de
desastre, ao mesmo tempo em que defende os tradicionalistas como especialistas obstinados de
nostalgia, cujas “sensibilidades” podem ser conciliadas, mesmo se eles não se preocupam mais
com o futuro da Igreja. Porém, na verdade, os tradicionalistas são o futuro da Igreja, como a
história de nosso tempo irá registrar quando for escrita.
O que é exatamente um tradicionalista? Ele é o que todo católico foi outrora, e será
novamente quando a crise passar.

Católicos tradicionais assistindo a uma Missa Tradicional durante a Segunda Guerra
Mundial? Não, apenas católicos assistindo à Missa durante a Segunda Guerra Mundial.
[1]“Instrução sobre a Seleção e Treinamento Criteriosos dos Candidatos para os Estados de
Perfeição e Ordens Sagradas” [1961])
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[2]Can. 1251, §1, CIC (1917),
[3]Mortalium animos (1928), n. 10.
[4]Wiltgen, O Reno se Lança no Tibre, p. 113 (citando o Patriarca Armênio da Cilícia).
[5]Papa São Pio X, Pascendi (1907), nº 42 (citando e afirmando a validade contínua de uma
profissão de fé prescrita por Pio IV e o Beato Pio IX).
[6]Cf. análise estatística da Universidade Georgetown pelo Centro de Pesquisa Aplicada no
Apostolado
(CARA),
http://nineteensixty-four.blogspot.ca/2013/09/
divorce-still-less-likelyamong.html.
[7]Cf.
Análise
de
tendências
estatísticas
CARA,
http://nineteensixtyfour.blogspot.com/2010/08/there-will-likely-be-fewer-catholic.html
[8]Cf. Pew Research Poll,18 de março de 2013, http://www.pewforum.org/2013/03/18/uscatholics-happy-with-selection-of-pope-francis/.
[9]Cf. Tabela estatística CARA,
http://cara.georgetown.edu/caraservices/requestedchurchstats.html.
Fonte: fratresinunum.com e www.sinaisdoreino.com.br

Estreita é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o
encontram
07.05.2014 - Nota de www.rainhamaria.com.br/Artigo publicado no site em 03.02.2014
Diz na Sagrada Escritura:
"Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à
perdição e numerosos são os que por aí entram.
Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram".
(São Mateus 7, 13 -14)

“A Salvação é o fato mais importante e o mais descuidado”
Por Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja.
Quam dabit homo commnitationem pro anima sua?
“Que dará o homem em troca da sua alma?” (MT.16,26.)
Coisa estranha! Ninguém quer passar por negligente nos negócios do mundo, e muitos não tem a
mínima preocupação de descuidar da eternidade da alma, o mais importante da vida. Muitos fazem
até tudo para perderem a alma, e a maior parte dos cristãos vivem como se as verdades eternas
fossem outras tantas fabulas. Nós ao menos não sejamos tão insensatos e pensemos seriamente
de que nada nos serviria ganharmos o mundo inteiro, se depois viéssemos a perder a nossa alma.
Perdida alma, está tudo perdido, e para sempre!
A salvação eterna é certamente o fato que sobre todos os outros mais nos interessa, porque dele
depende a nossa eterna felicidade ou desgraça. Todavia é desta situação que os cristãos menos se
ocupam. Não se poupa nenhum cuidado, nem se perde nenhum momento, para chegar a tal
dignidade, ganhar tal demanda, concluir tal ação; (...) O que se faz para assegurar a salvação
eterna? Como é que se vive? Não se faz nada, ou, para melhor dizer, faz-se tudo para a perder, e
a maior parte dos cristãos vive como se a morte, o juízo, o inferno, o céu e a eternidade não
fossem verdades da Fé, Mais sim fabulas inventadas pelos poetas. Que magoa não sentimos,
quando se perde uma demanda, uma colheita!
Quantos cuidados para reparar o prejuízo! Quando se perde um cavalo, um cão, quantas
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diligencias para os reaver! Perdemos a graça de Deus, e dormimos, gracejamos e rimos! – Coisa
estranha! Cada um tem temor de passar por negligente nos negócios do mundo; e são inúmeros
os que não têm temor de se descuidar da salvação, o mais importante de tudo!
Confessam que os Santos foram verdadeiros sábios, porque só trabalharam para se salvarem, e
eles mesmos ocupam-se de todas as coisas do mundo, com exceção da sua própria alma! Mas vós,
diz são Paulo, ao menos vós, meus irmãos, aplicai-vos ao grande fato, a vossa salvação eterna,
que é o que mais vos interessa: Rogamus vos, ut vestrum negotium agatis. “Por quanto”,
exclama Jesus Cristo, “de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder
a sua alma? ou que dará o homem em troca de sua alma?” Perdida a alma está tudo
perdido, e perdido para sempre.
Persuadamo-nos de que a salvação eterna é para nós o mais importante, por ser irreparável se não
a realizarmos. Portanto, a fim de a levarmos à feliz êxito, não receiemos trabalhos nem fadigas.
“O reino eterno”, diz São Bernardo, “não se da aos preguiçosos, mas aos que trabalham
valorosamente no serviço de Jesus Cristo.”
Fonte: Apostolado São Pio X e www.rainhamaria.com.br

Lembrando: Monsenhor Daniel Jenny - O Sacrário em seu lugar de direito
(07.05.2014 - Nota de www.rainhamaria.com.br/Artigo publicado no site em 14.04.2010)

Monsenhor Daniel R. Jenny, Bispo de Peoria (USA), determinou que, dentro do prazo de cinco
anos, o Sacrário deverá estar no centro de todas as paróquias e capelas da diocese.
Apresentamos abaixo uma tradução da carta e suas diretrizes.
***
1º de abril de 2010
Quinta-feira Santa
Queridos sacerdotes, diáconos, religiosos e fiéis da diocese de Peoria,
Certamente, a Missa é o nosso ato de culto mais importante – a mesma fonte e ápice de tudo o
que fazemos como Igreja. Uma profunda reverência ao Sacramento reservado está
intrinsecamente relacionada à Liturgia Eucarística.
Portanto, o Sacramento reservado deve ser tratado com o maior respeito possível, porque
devemos dar sempre ao Santíssimo Sacramento no Sacrário, como na Liturgia Eucarística, o
mesmo o culto chamado “latria”, que é uma adoração dada a Deus Todo Poderoso. Esta honra
deliberada é incomparavelmente maior que a reverência que damos aos sacramentais, às imagens
sagradas, ao batistério, aos Santos Óleos, ao Círio Pascal. O Sacramento é reservado não apenas
para que a Eucaristia possa ser levada aos moribundos ou aos que não possam assistir a Missa,
mas também como o coração e o lugar da oração e devoção de uma paróquia.
Em nossa tradição católica temos uma série de ritos com os quais nos acercamos do Sacrário.
Quando entramos ou saímos da Igreja fazemos o sinal da cruz com água benta, fazemos uma
genuflexão em direção ao Sacrário, nos preparamos para a Missa ou damos graças depois da
Missa, conscientes da presença do Santíssimo Sacramento. Nas orações e devoções, durante a
Liturgia das Horas, em qualquer oração privada que ocorrer em uma Igreja católica, rezamos
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verdadeiramente perante o Cristo Ressuscitado substancial e realmente presente no
Sacramento reservado no Sacrário.
Estas convicções católicas centrais e suas ramificações arquitetônicas foram afirmadas
recentemente por muitos bispos nos Estados Unidos. Como bispo desta diocese, estou também
convencido que o lugar onde colocamos o Sacrário – e nossa reverência ritual em direção ao
Sacramento reservado – é tão importante para a contínua catequese eucarística como toda a nossa
pregação e ensino. Com Jesus verdadeiramente Presente no Santíssimo Sacramento no
centro físico de nossos lugares de culto, como Ele não vai se transformar mais
firmemente no centro de nossa vida espiritual?
Depois de consultar o meu conselho presbiteral, peço, portanto, que naquelas poucas
igrejas paroquiais e capelas onde o Sacrário não está no centro na parte posterior do
santuário, que esses espaços sejam redesenhados de tal forma que o Sacramento
reservado fique no centro.
Em alguns casos, pode-se fazer esta mudança facilmente, mas devido às limitações financeiras e
ao desenho, as plantas para o redesenho poderão ser enviadas ao gabinete do Culto Divino em
qualquer momento dos próximos cinco anos. As comunidades monásticas, cujas capelas estejam
abertas aos fiéis como oratórios semi-públicos, também poderão pedir uma dispensa deste
regulamento geral segundo as normas de sua tradição litúrgica particular. Talvez existam também
capelas muito pequenas, nas quais a mudança seja impossível. Esses pedidos deverão ser
enviados por escrito ao meu gabinete.
Estou convicto que a Liturgia Eucarística e a devoção eucarística não estão nunca em competição
uma com a outra, mas informam e fortalecem o nosso culto e reverência. Que todos em nossa
diocese cresçamos em um maior amor e apreço para com o dom da Eucaristia.
Sinceramente em Cristo,
Rev. Daniel R. Jenky, C.S.C.
BISPO DE PEORIA
Fonte: fratresinunum.com
Enviado pelo amigo e colaborador Daniel Pereira - www.rainhamaria.com.br
----------------------------------------------------------------------------------A Remoção dos Sacrários: Tiraram o Senhor e não sabemos onde o puseram. (São João
20, 2)
14.03.2010 - Por Carlos Magno da S. Oliveira
O Sacrário no centro tem, no espírito tradicional da Sagrada Liturgia, o significado de dar
a Nosso Senhor Jesus Cristo o destaque no lugar central. Pode-se considerar esta afirmação
como sendo teocêntrica, isto é, que tem Deus como o centro, evidentemente não como centro
geométrico. O teocentrismo significa que Deus é reconhecido como sendo a causa e o fim de todas
as coisas, e sendo Deus imutável esse centro deve ser fixo e imutável.
Quando Nossa Senhora e São José foram a Belém, na ocasião do recenseamento, obedecendo ao
edito de César, por serem eles pobres, disseram-lhes que não havia lugar para eles na estalagem.
Por isso o Menino Jesus teve que nascer fora da cidade, numa cocheira miserável, onde havia um
boi e um burro.
Nosso Senhor Jesus Cristo veio para o que era seu - Israel -- e os seus, os judeus, não O
receberam. Ele nasceu numa cocheira, fora da cidade, assim como iria morrer fora da cidade de
Jerusalém. Por que "os seus não O receberam" (São João I, 11). "O boi conhecerá o seu dono, e o
burro conhecerá o presépio de seu Senhor" profetizou Isaías (Isaías. I, 3). Mas, os seus não o
receberam...
Nasceu numa cocheira símbolo da Igreja. Porque, como explica Hugo de São Victor, na cocheira os
animais -- o boi e o burro -- deixam suas sujeiras, e se alimentam no cocho, assim como nós,
cristãos, vamos à Igreja, para deixar, no confessionário, nossos pecados, a fim de, depois, irmos
nos alimentar com o Pão que desceu dos céus, na mesa da comunhão.
Mas "os seus não o receberam", e não havia lugar para eles na estalagem". Espantamo-nos com a
frieza e a dureza de coração dos habitantes de Belém, que recusavam receber a Virgem Maria e
São José, e com a cegueira da Sinagoga, que abria o rolo da profecia e respondia a Herodes: "Sim.
É verdade. Estamos na época em que deve nascer o Messias prometido. E Ele vai nascer em
Belém, palavra que significa casa do pão". E depois de ler a profecia, a Sinagoga fechava o rolo, e
não ia a Belém adorar o Rei dos judeus que nascera. E O recusava, não lhe dando lugar na
estalagem.
A Igreja, durante dois milênios, guardou o Corpo de Cristo, nascido em Belém, no sacrário.
Adorou-O santamente, cercando-O de honras devidas ao Redentor, o Filho de Deus feito Homem.
Hoje, infelizmente, não há mais lugar para o sacrário de Jesus Cristo nos altares das
Igrejas. O sacrário foi relegado para longe do altar. Para fora de Belém.
Por meio da encíclica Ecclesia de Eucharistia e no Decreto Redemptionis Sacramentum, o
Papa João Paulo II mandou que se combatessem os abusos e desrespeitos que se fazem
contra a Eucaristia. Entretanto, observamos que nada mudou. Aqueles mesmos que
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aplaudem o Papa João Paulo II se fazem de surdos, quando ele recomendou algo bom.
Os argumentos para a retirada dos sacrários são cada vez mais assustadores. Já não se fala mais
em completo desconhecimento da realidade do Sacrário, como numa brutal e insanável
cegueira que já beira a senilidade. A Loucura completa! Beira a hostilidade contra o
Altíssimo!
Então colocam o sacrário longe, de lado, em capelas isoladas, em cantos escuros, tal
como fazem os faxineiros que colocam em depósitos escuros a lata de lixo, a escória do
templo. Lá se guardam as vassouras e o pano de chão! Ali também escondem o Sacrário,
num último passo para o colocarem na rua.
Pois diz o Senhor: “porque me rejeitaste, também eu te rejeitarei” (Oséias IV, 6). E
como rejeitaram a Deus, cumprem o projeto de satanás. É bem por isso que Nossa
Senhora tem alertado o mundo, de que em breve milhares de igrejas se tornarão em
pistas paras os demônios.
O espaço reservado para Deus fica cada vez menor, desde as capelas até os corações. Colocam
Nosso Senhor Jesus Cristo em pequenas capelas, porque os corações dos homens estão
pequenos, cada vez mais fechados, cada vez mais mortos. E quando retiramos Deus de seu
espaço só sobra uma coisa: a energia do vácuo, ou seja, o desprovimento espacial absolutamente
vazio...
Portanto, se no Sacrário o próprio Jesus está verdadeiramente presente em corpo, sangue, alma e
divindade, sob as aparências de pão, sendo ele Deus, deve ocupar o lugar de destaque, o centro.
“A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo que Davi
construíra para ela, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos (II Samuel VI,
17).”
Fonte: http://www.santamariadasvitorias.com.br e
www.rainhamaria.com.br

João XXIII – Os seus Escândalos e Heresias
por Ir. Miguel Dimond e Ir. Pedro Dimond
www.igrejacatolica.pt
Yves Marsaudon, maçom de grau 33 do Rito Escocês: “O senso de universalidade que predomina
em Roma nestes dias é muito próximo ao nosso propósito de existência… de todo coração
auguramos que a revolução de João XXIII continue.”1 (o maçom foi profético, a revolução
não só dura mais de cinquenta anos, como agora Francisco a levará ao desfecho final, a destruição
do pouco que ainda restara de catolicismo...)

João XXIII (Angelo Roncalli) – O homem que convocou o Vaticano II e que afirmou ser o papa
desde 1958 a 1963
Examinemos alguns dos factos acerca de Angelo Roncalli (João XXIII). Angelo Roncalli nasceu em
1881 e ocupou cargos diplomáticos na Bulgária, Turquia e França. Roncalli foi também “patriarca”
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de Veneza.
ALGUMAS DAS ATIVIDADES DE JOÃO XXIII ANTES DE SUA “ELEIÇÃO AO PAPADO” EM 1958
Durante anos, o Santo Ofício manteve um arquivo sobre Angelo Roncalli (João XXIII) que dizia
“suspeito de modernismo.” O arquivo remonta ao ano de 1925, quando Roncalli, que era conhecido
pelos seus ensinamentos heterodoxos, foi abruptamente removido da sua cátedra no Seminário de
Latrão a meio do semestre (foi acusado de modernismo) e enviado para a Bulgária. Esta
transferência para a Bulgária deu inicio à sua carreira diplomática. De particular preocupação para
Roma foi a permanente e próxima relação de Roncalli com o destituído sacerdote Ernesto
Buonaiuti, que foi excomungado por heresia em 1926.2
Já em 1926, Angelo Roncalli (João XXIII) escreveu a um ortodoxo cismático:
“Os católicos e os ortodoxos não são inimigos, mas irmãos. Temos a mesma fé, participamos
nos mesmos sacramentos e, sobretudo, na mesma Eucaristia. Separam-nos alguns mal-entendidos
sobre a constituição divina da Igreja de Jesus Cristo. Aqueles que causaram esses mal-entendidos
já morreram há séculos. Vamos deixar de lado as velhas contendas e, cada um no seu campo,
vamos trabalhar para tornar bons os nossos irmãos, oferecendo-lhes os nossos melhores
exemplos. Mais tarde, ainda que tendo partido de caminhos diferentes, encontrar-nos-emos na
união das Igrejas para formar juntos a verdadeira e única Igreja de Nosso Senhor Jesus
Cristo.”3
Esta afirmação implica que a única verdadeira Igreja não foi ainda estabelecida.
Em 1935, Angelo Roncalli viajou à Turquia e fez amizade com o Sub-Secretário do Ministério de
Relações Exteriores, Namam Rifat Menemengioglu.4 Menemengioglu disse a Roncalli:
“A laicidade do Estado é o nosso princípio fundamental e a garantia de nossa liberdade.” Roncalli
respondeu: “A Igreja será cuidadosa em não infringir vossa liberdade.”5
Na Turquia, Roncalli também afirmou: “Vós irlandeses sois impossíveis. No momento em que
vindes ao mundo, até antes de serdes baptizados, começais a condenar todos os que não
pertencem à Igreja, especialmente os protestantes!”6
Aqui há outra citação que demonstra a visão herética de Roncalli: “A facção extrema anticatólica
da Igreja Ortodoxa Grega anunciou com júbilo um acordo com a Igreja de Inglaterra pela qual
cada uma reconhece a validez das sagradas ordens da outra. Mas Roncalli estava genuinamente
contente. Aos gregos, que sorrateiramente lhe perguntaram sobre o que pensava do acordo, ele
respondeu com sinceridade, ‘Não tenho nada senão elogios aos nossos irmãos separados pelo seu
zelo em dar um passo em direcção à união de todos os cristãos.’”7
Desmond O’Grady, ex-correspondente do Washington Post no Vaticano, relatou que, durante a sua
permanência em Istambul em 1944, Roncalli “deu um sermão sobre um concílio que se
celebraria no período pós-guerra.”8 Quando Roncalli foi núncio em França, foi nomeado
observador da Santa Sé na agência cultural das Nações Unidas, UNESCO. Em Julho de 1951, ele
deu um discurso “elogiando prodigamente a UNESCO…”9 Roncalli chamou a UNESCO de “grande
organização internacional…”10
Quando Angelo Roncalli foi núncio em França, nomeou um maçom de grau 33 e amigo íntimo,
o barão Yves Marsaudon, como chefe da divisão francesa dos Cavaleiros da Malta, uma ordem
laica católica.11
TESTEMUNHOS QUE INDICAM QUE JOÃO XXIII ERA MAÇOM
Yves Marsaudon, o maçom e autor francês anteriormente mencionado, também afirma que
Roncalli (João XXIII) tornou-se um maçom de grau 33 quando era núncio em França.
Mary Ball Martínez escreveu que guardas republicanos franceses observaram dos seus
postos: “… o núncio (Roncalli) vestido à civil, saindo de sua residência para atender às
reuniões noturnas de quinta-feira do Grande Oriente de França [loja maçónica]. Ao passo
que a exposição a tal dramático conflito de lealdades poria o homem comum em estado de nervos,
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fosse ele católico ou maçom, Angelo Roncalli parece tê-la encarado com naturalidade.”12
A revista 30 Dias (30 Giorni) também realizou uma entrevista há vários anos com o líder da
maçonaria italiana. O Grão-Mestre do Grande Oriente de Itália declarou: “Quanto a isso, parece
que João XXIII foi iniciado (numa loja maçónica) em Paris, e participou nos trabalhos
das Lojas em Istambul.”13
Uma vez em Paris, “Mons.” Roncalli participou de um banquete e sentou-se ao lado de uma mulher
vestida com um decote muito imodesto. A companhia de Roncalli sentiu-se um pouco incomodada.
Os convidados lançaram olhares ao “núncio papal.” Roncalli rompeu o silêncio dizendo com humor:
“Não posso imaginar por que todos os convidados continuam a olhar para mim, um
pobre e velho pecador, quando a minha vizinha, nossa encantadora anfitriã, é muito mais
jovem e atractiva.”14
Quando João XXIII foi elevado a “Cardeal,” ele insistiu em receber o seu chapéu de cardeal do ateu
socialista e manifesto anticlerical Vincent Auriol, Presidente da República de França, o qual Roncalli
descreveu como “um socialista honesto.”15

João XXIII, como cardeal, escolhendo receber o seu chapéu de cardeal
das mãos do famoso anticatólico Vincent Auriol
(Qualquer semelhança com o cardeal Bergoglio de joelhos recebendo a “benção” de um
pastor protestante (foto a seguir nesta apostila) não é mera coincidencia!)
Roncalli ajoelhou-se perante Auriol, e Auriol colocou o barrete de cardeal sobre a cabeça de
Roncalli. Auriol logo pendurou uma “extensa fita vermelha ao redor do pescoço do cardeal,
abraçando-o com um pequeno apertão que imprimiu uma intimidade calorosa ao protocolo
formal.”16 Auriol teve de enxugar as suas lágrimas com um lenço quando Roncalli se retirou para
assumir a sua nova dignidade de “cardeal.”17
Durante funções sociais em Paris, Roncalli (João XXIII) foi frequentemente visto socializando com o
embaixador soviético, M. Bogomolov, apesar do facto de o governo russo de Bogolomov ter
retomado a sua política pré-guerra de exterminação massiva de católicos na Rússia.
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Angelo Roncalli (João XXIII) socializando com o assassino de católicos
(o fato de Francisco levar muçulmanos e judeus para “rezarem” no Vaticano mostra mais uma vez
que as ações empreendidas por ambos NÃO SÃO MERAS COINCIDENCIAS...)
João XXIII também era conhecido como um “bom amigo e confidente” de Edouard Herriot,
secretário dos radicais socialistas anti-católicos (de França).18 “Talvez o melhor amigo de Roncalli
tenha sido o velho e afamado socialista e anticlerical Edouard Herriot.”19

João XXIII com Edouard Herriot e outros radicais
Antes de ter deixado Paris, Roncalli organizou um jantar de despedida para os seus amigos. “Entre
os convidados incluiam-se políticos de direita, de esquerda e de centro, unidos nesta ocasião pelo
seu afecto para com o genial anfitrião.”20 Quando Roncalli foi “cardeal” de Veneza, “não deu
motivos para que os comunistas o criticassem. Os habituais insultos anti-clericais deram lugar a
um silêncio que transparecia respeito.”21 Durante a sua estadia em Veneza, o “Cardeal” Roncalli
“exortou os fiéis a acolher os socialistas de toda Itália, que celebravam a sua trigésima
segunda reunião” em Veneza.22
“O patriarca (João XXIII) mandou que se colocassem nas paredes de Veneza inteira avisos sobre a
abertura da trigésima segunda reunião do Congresso do Partido Socialista de Itália (PSI) em
Fevereiro de 1957. Os anúncios diziam: ‘Acolho a excepcional magnitude deste evento, que é tão
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importante para o futuro do nosso país.’”23
Papa Pio XI, Quadragesimo ano, #120, 15 de Maio de 1931: “Ninguém pode ser ao mesmo
tempo um bom católico e um verdadeiro socialista.”24
Falando certa vez na Câmara Municipal de Veneza, Roncalli disse:
“… alegro-me de aqui estar, embora talvez havendo alguns aqui presentes que não se consideram
cristãos, mas que podem ser reconhecidos como tais pelas suas boas obras.”25
Isto é descaradamente herético.
AS ATIVIDADES DE JOÃO XXIII E AS DECLARAÇÕES APÓS TER SIDO “ELEITO PAPA” EM 1958
Pouco tempo após ter sido “eleito” e se mudado para o Vaticano, “João XXIII encontrou uma antiga
estátua de Hipólito, um antipapa do século III. Ele mandou restaurá-la e colocá-la na entrada da
Biblioteca do Vaticano.”26 “Rostos decepcionados surgiram por toda parte na Praça de São Pedro
quando João XXIII deu a sua primeira bênção papal pois ele mal levantou os braços. O seu sinal da
cruz se afigurou aos romanos como um gesto deplorável, pois pareceu que movia os pulsos a nível
da cintura.”27
“João XXIII disse que se sentia inibido quando era tratado por ‘Sua Santidade’ [ou] ‘Santo
Padre’…”28 “Durante muito tempo, João XXIII disse ‘eu’ ao invés de ‘nós’ nas suas conversações
oficiais. É suposto que os papas usem ‘nós’ e ‘nos’ pelo menos nas ocasiões oficiais.”29
Quando João XXIII publicou uma encíclica acerca da penitência, nenhum jejum foi proclamado,
nem mesmo um dia de abstinência obrigatória de comida ou prazeres seculares.30 João XXIII
disse de si mesmo: “Sou o Papa que tem o pé sempre no acelerador.”31
O pai de João XXIII era um viticultor. Falando de seu pai, João XXIII disse:
“Há apenas três maneiras de um homem arruinar a sua vida: mulheres, jogo a dinheiro e…
agricultura. O meu pai escolheu o mais aborrecido dos três.”32
JOÃO XXIII SOBRE OS HEREGES, CISMÁTICOS E NÃO-CATÓLICOS
João XXIII descreveu com estas palavras o que ele considerava que deveria ser a atitude do
Segundo Concílio do Vaticano em relação às seitas não-católicas: “Não temos a intenção de
realizar um julgamento do passado. Nós não queremos mostrar quem estava certo e quem
estava errado. Tudo o que queremos dizer é, ‘Unamo-nos; ponhamos termo às nossas
divisões.’”33 As suas instruções ao “cardeal” Bea, chefe do Secretariado do Concílio para a União
dos Cristãos, foram as seguintes: “Temos que pôr de lado, por agora, aqueles elementos que
nos diferenciam.”34
Numa determinada altura, “um congressista, inesperadamente, disse de forma bruta: ‘Sou
baptista.’ João XXIII disse com um sorriso: ‘Bem, eu sou João.’”35 João XXIII disse ao nãocatólico Roger Schutz, fundador da comunidade ecuménica de Taizé (um mosteiro
ecuménico não-católico): “Vós estais na Igreja, ficai em paz.” Schutz exclamou: “mas então
nós somos católicos!” João XXIII disse: “Sim, já não estamos separados.”36
Isto é evidentemente herético.
Papa Eugénio IV, Concílio de Florença, Cantate Domino, 1441: “Aqueles, por conseguinte, que
mantêm posições diversas ou contrárias, [a sacrossanta Igreja romana] os condena, reprova e
anatematiza, e proclama que são alheios ao corpo de Cristo, que é a Igreja.”37
João XXIII recebeu pela primeira vez no Vaticano um “arcebispo” de Canterbury, um “prelado” da
Igreja episcopal dos E.U.A., e um sumo sacerdote xintoísta.38 João XXIII uma vez comentou: “Se
eu tivesse nascido muçulmano, acredito que permaneceria sempre um bom muçulmano,
fiel à minha religião.”39
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Um dos primeiros actos de João XXIII foi de receber numa audiência o Xá muçulmano do Irã.
Quando o Xá do Irã estava para se retirar, “João XXIII deu-lhe a sua bênção, que havia
reformulado delicadamente para evitar ofender os princípios religiosos maometanos:
‘Que o mais abundante favor de Deus Todo-poderoso esteja contigo.’”40
Ao reformular a bênção, João XXIII: 1) retirou da bênção a invocação à Santíssima Trindade, para
não ofender o infiel; e 2) deu uma bênção a um membro de uma falsa religião. Isto é contrário ao
ensinamento das Escrituras que proíbe dar bênçãos aos não-crentes, como nos recorda o Papa Pio
XI.
Papa Pio XI, Mortalium animos, #9, 6 de Janeiro de 1928: “Ninguém ignora por certo que o próprio
João, o Apóstolo da Caridade, que em seu Evangelho parece ter manifestado os segredos do
Coração Sacratíssimo de Jesus e que permanentemente costumava inculcar à memória dos seus o
mandamento novo: ‘Amai-vos uns aos outros,’ proibiu inteiramente até mesmo manter
relações com os que professavam de forma não íntegra e corrupta a doutrina de Cristo:
‘Se alguém vem a vós e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem digais a ele
uma saudação’ (2 João 10).”41
Em 18 de Julho de 1959, João XXIII suprimiu a seguinte oração: “Sede o Rei de todos aqueles
que ainda estão sepultados nas trevas da idolatria e do islamismo.”42 No seu breve
apostólico de 17 de Outubro de 1925, o Papa Pio XI ordenou que esta oração fosse recitada
publicamente na festa de Cristo Rei.43 João XXIII removeu do calendário dos santos os Quatorze
Santos Auxiliares e uma série de outros santos, incluindo a Santa Filomena.

Santa Filomena, apenas um dos muitos santos retirados do calendário por João XXIII e Paulo VI
Sob o Papa Gregório XVI, a Sagrada Congregação dos Ritos deu uma plena e favorável decisão a
favor da veneração de Santa Filomena; ademais, o Papa Gregório XVI deu a Santa Filomena o
título de “Grande Taumaturga do século XIX” e “Padroeira do Rosário Vivo.”44 Ela foi canonizada
pelo mesmo Papa em 1837. A canonização de um santo é “uma declaração pública e oficial das
virtudes heróicas de uma pessoa e a inclusão do seu nome no cânon (lista ou registo) dos santos…
Esta sentença da Igreja é infalível e irreformável.”45
João XXIII declarou: “… todo aquele que grita é injusto! Devemos sempre respeitar a dignidade do
homem diante de nós, e, sobretudo, a liberdade de todos os homens.”46
Abaixo segue uma foto de uma reunião de João XXIII com os cismáticos orientais no Vaticano II.
João XXIII queria que o clero da Igreja “Ortodoxa” russa — muitos dos quais eram agentes da KGB
— participasse do Concílio Vaticano II. Os “ortodoxos” disseram que alguns de seus clérigos
participariam, com a condição de que não houvesse condenação do comunismo no Vaticano II.
Portanto, João XXIII ― o homem que deu início à apostasia do Vaticano II ― mediou o “grande
acordo” que foi o Acordo Vaticano-Moscovo (ou Pacto de Metz). O Vaticano concordou em não
condenar o comunismo no Vaticano II, em troca de (veja-me esta) os cismáticos orientais poderem
observar os procedimentos do Concílio!47 Isso foi um acordo e tanto, diga lá! João XXIII era
claramente um maçom e provavelmente um comunista; ele foi o homem que iniciou a massiva
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conspiração e apostasia que é a seita do Vaticano II.

João XXIII com os cismáticos orientais no Vaticano II
João XXIII viu onde se iam sentar os observadores não-católicos no Vaticano II e disse: “Não
serve! Ponham os nossos irmãos separados a minha beira.” Um anglicano satisfeito chegou
a dizer: “Portanto, ali estávamos — justamente na primeira fila.”48
Em 11 de Outubro de 1962, João XXIII deu o seu discurso de abertura do Concílio:
“Nos tempos atuais, elas não vêem senão prevaricações e ruínas; vão repetindo que a nossa
época, em comparação com as passadas, foi piorando; e portam-se como quem nada aprendeu
da história, que é também mestra da vida, e como se no tempo dos Concílios Ecuménicos
precedentes tudo fosse triunfo completo da ideia e da vida cristã, e da justa liberdade
religiosa. Mas parece-nos que devemos discordar desses profetas da desventura, que
anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. No
presente momento histórico, a Providência está-nos levando para uma nova ordem de relações
hu manas…”
“… os erros se dissipam logo ao nascer, como a névoa ao despontar o sol. A Igreja sempre se opôs
a estes erros; muitas vezes até os condenou com a maior severidade. Agora, porém, a esposa
de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia do que o da severidade. [A Igreja]
Julga satisfazer melhor às necessidades de hoje mostrando a validez da sua doutrina do que
renovando condenações. (…) Infelizmente, a família cristã, não atingiu ainda, plena e
perfeitamente, esta visível unidade na verdade.”49
Como vimos acima no seu discurso de abertura, João XXIII declarou que, na história, a Igreja se
opôs a e condenou os erros, mas que agora não iria renovar tais condenações. Ele também
proferiu a heresia de que “a família cristã, não atingiu ainda, plena e perfeitamente, esta visível
unidade na verdade.” Em primeiro lugar, “a família cristã” é composta apenas pelos
católicos. Dizer que a “família cristã” inclui os não-católicos, como João XXIII disse, é heresia. Em
segundo lugar, João XXIII disse que a família cristã (que é a Igreja Católica) “não atingiu ainda,
plena e perfeitamente, esta visível unidade na verdade.” Isto é heresia. É uma negação da unidade
da verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Católica. A verdadeira Igreja (a Igreja Católica) é una na
fé. A Igreja Católica sempre manteve e sempre manterá a “visível unidade na verdade.”
Papa Leão XIII, Satis cognitum, #4, 29 de Junho de 1896: “A Igreja, em relação à sua unidade,
pertence à categoria das coisas indivisíveis por sua própria natureza, embora os hereges trabalhem
para que se divida em diversas partes.”50
Papa Leão XIII, Satis cognitum, #5: “Há ― disse São Cipriano ― um só Deus, um só Cristo, uma
só Igreja de Cristo, uma só fé, um só povo que, pelo vínculo da concórdia, está fundado na
unidade sólida de um mesmo corpo. Esta unidade não pode ser quebrada; um corpo, para
permanecer único, não pode dividir-se pelo fraccionamento do seu organismo.”51
João XXIII também alterou as rubricas para o Breviário e o Missal. Ele ordenou a supressão das
orações leoninas, que eram as orações prescritas pelo Papa Leão XIII para serem recitadas depois
da Missa. Estas orações foram também prescritas pelo Papa São Pio X e o Papa Pio XI.52 Esta
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incluía a oração a São Miguel Arcanjo, uma oração que faz uma menção específica da batalha
travada pela Igreja contra o Demónio. João XXIII eliminou da Missa o salmo Judica me. João XXIII
suprimiu o Último Evangelho, o Evangelho de São João. Este Evangelho é também utilizado nos
exorcismos.53
Depois, João XXIII eliminou o segundo Confiteor na Missa. Só depois de todas estas mudanças,
ele fez uma mudança no cânon da Missa, introduzindo o nome de São José.54 A petição
para se colocar o nome de São José no cânon da Missa foi oficialmente rejeitada pelo Papa Pio VII
em 16 de Setembro de 1815,55 e pelo Papa Leão XIII em 15 de Agosto de 1892.56 As outras
mudanças significativas a respeito do Santo Sacrifício da Missa (que precederam à Nova Missa de
Paulo VI) entraram em vigor no primeiro Domingo do Advento de 1964.
JOÃO XXIII SOBRE O SOCIALISMO E O COMUNISMO
João XXIII escreveu uma carta elogiando Marc Sangnier, o fundador de O Sillon. O Sillon foi uma
organização condenada pelo Papa São Pio X. João XXIII escreveu acerca de Sangnier: “A poderosa
fascinação de suas palavras (de Sangnier), da sua alma, encantou-me, e as mais vivas
recordações de minha juventude como sacerdote devem-se a essa pessoa e à sua
atividade política e social…”57
Em sua encíclica Mater et Magistra (sobre o cristianismo e o progresso social), João XXIII promove
os ideais socialistas e não condena uma vez sequer a contracepção e o comunismo. Quando lhe foi
perguntado o porquê de ter respondido à saudação de um ditador comunista, João XXIII
respondeu: “Sou o Papa João, não por causa de algum mérito pessoal, mas por um acto de Deus,
e Deus está em cada um de nós.”58 “João XXIII se divertia muito com os comunistas; poderiase pensar que eram os seus próprios irmãos.”59 O comunismo foi condenado 35 vezes pelo Papa
Pio XI e 123 vezes pelo Papa Pio XII.60
No dia 6 de Março de 1963, João XXIII recebeu Aleksei Adzhubei e a sua esposa, Rada, numa
audiência especial. Rada era a filha do Primeiro-Ministro da URSS, Khrushchev. Rada disse o
seguinte sobre o seu encontro com João XXIII: “… ele entregou a Aleksei e a mim um par de
prendas simbólicas, que também se destinavam ao meu pai, e disse-me: ‘… isto é para o teu
Papa.’”61
Por ocasião do seu octogésimo aniversário (25 de Novembro de 1961), João XXIII recebeu um
telegrama de Khrushchev oferecendo-lhe as suas “felicitações e sinceros desejos de boa saúde e
êxito em suas nobres aspirações para contribuir para… a paz na terra.”62
O secretário-geral do Partido Comunista Britânico, John Gollan, frente às câmeras de
televisão no dia 21 de Abril de 1963, disse que “a encíclica (Pacem in terris) [de João XXIII]
o surpreendeu e alegrou” e, portanto, ele havia exteriorizado a sua “mais sincera satisfação no
recente 28° congresso do partido.”63
Um dos bons amigos de João XXIII foi o comunista e vencedor do Prémio Lenine da Paz, Giacomo
Manzu.64 João XXIII disse: “Não vejo razão alguma para que um cristão não possa votar num
marxista se julgar que este é mais apto para seguir uma determinada linha política e destino
histórico.”65
A Igreja Católica condenou o comunismo em mais de 200 ocasiões.66
JOÃO XXIII ELOGIADO POR MAÇONS E COMUNISTAS DURANTE O SEU “PONTIFICADO”
João XXIII, Pacem in terris, #14, 11 de Abril de 1963: “Pertence igualmente aos direitos da pessoa
a liberdade de prestar culto a Deus de acordo com os retos ditames da própria consciência, e de
professar a religião, privada e publicamente.”
Isto é heresia. Não é do direito do homem adorar em público a deuses falsos. Isto foi condenado
por muitos papas, como foi demonstrado na secção sobre o Vaticano II. Quando o teólogo do
Santo Oficio, o Pe. Ciappi, disse a João XXIII que a sua encíclica Pacem in terris contradizia os
ensinamentos dos Papas Gregório XVI e Pio IX sobre a liberdade religiosa, João XXIII respondeu:
“Não fico ofendido por algumas manchas se a maior parte brilha.”67
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A encíclica Pacem in terris de João XXIII foi admirada pelos próprios líderes maçónicos como um
documento maçónico. Estes são apenas alguns exemplos:
Esta é uma citação do Boletim Maçónico, o órgão oficial do Supremo Conselho do 33º e Último
Grau do Rito Escocês Antigo e Aceite da Maçonaria, para o distrito maçónico dos Estados Unidos
Mexicanos, endereçado em Rua Lucerna, nº 56, no D. F. do México (ano 18, n° 220, Maio de
1963):
“A LUZ DO GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO ILUMINA O VATICANO
”Em termos gerais, a encíclica Pacem in terris, dirigida a todos os homens de boa vontade, inspirou
consolo e esperança. Tanto em países democráticos como comunistas, Pacem in terris foi
elogiada universalmente. Apenas as ditaduras católicas franziram o sobrolho e distorceram o
seu espírito.
”Muitos dos seus conceitos e doutrinas nos são familiares. Ouvimo-las de ilustres racionalistas,
liberais e irmãos socialistas. Depois de considerado cuidadosamente o significado de cada
palavra, poderíamos dizer que, apesar da proverbial e típica baboseira literária do Vaticano, a
encíclica Pacem in terris é uma rigorosa exposição de doutrina maçônica. (…) nós não
hesitamos em recomendar uma leitura atenciosa dessa encíclica.”68
No livro Resurgence du Temple, publicado e editado pelos Cavaleiros Templários (maçons),
1975:149, a seguinte citação é de interesse: “A direção da nossa ação: a continuação do
trabalho de João XXIII, e de todos os que o seguiram no caminho do universalismo
templário.”69
JOÃO XXIII E OS JUDEUS
João XXIII também fez coisas tais como parar o seu carro para abençoar os judeus que saíam do
culto de “Sabbath.”70
JOÃO XXIII REVELOU QUE ELE ERA JUDEU?
João XXIII uma vez saudou certos visitantes judeus com as palavras: “Eu sou José,
vosso irmão.”71 Apesar de esta misteriosa declaração de João XXIII aos judeus ter sido citada
frequentemente, o seu significado ainda não foi explicado. Cremos que existe uma boa explicação
para o seu significado. Esta afirmação de João XXIII, “Eu sou José, vosso Irmão,” é uma citação
do Gênesis 45, 4. Ela foi feita pelo patriarca José, o filho de Jaco, a seus irmãos quando
chegaram ao Egipto durante o tempo da fome. Aqueles que estão familiarizados com o relato
bíblico sabem que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos muitos anos antes, mas
ascendeu às mais altas posições do reino do Egito (apesar de não ser um deles) porque
havia conseguido interpretar os sonhos do Faraó. Uma vez que ele ascendera às posições mais
altas no reino dos egípcios, tinha poder de repartir os tesouros do reino de acordo com a sua
vontade — como por exemplo, a seus irmãos. Ele deu em abundância a seus irmãos sem pedirlhes nada em troca.
Quando consideramos as evidências de que João XXIII foi um maçom que começou o processo de
revolução contra a Igreja Católica no Vaticano II, e que o “pontificado” de João XXIII deu início a
uma nova atitude revolucionária a respeito dos judeus, entre outras coisas, o significado da sua
declaração aos judeus torna-se clara. Tal como José, que não era um dos egípcios e
encontrava-se no pináculo da hierarquia dos egípcios, e que revelou isso aos seus irmãos
com a declaração “Eu sou José, vosso Irmão,” João XXIII disse aos judeus que ele era “José, vosso
Irmão” porque ele era na realidade um judeu infiltrado colocado na mais alta posição da
hierarquia dos cristãos (ou assim parecia). Essa foi a maneira oculta de João XXIII de revelar o
que ele realmente era: um antipapa conspirador ao serviço dos inimigos da Igreja.
Pouco antes da sua morte, João XXIII compôs a seguinte oração pelos judeus. Esta oração foi
confirmada pelo Vaticano como sendo obra de João XXIII.72
“Estamos hoje conscientes do quão cegos fomos no decorrer de muitos séculos, e de
como não éramos capazes de ver a beleza de Teu Povo Eleito, nem de reconhecer na face os
traços de nossos irmãos privilegiados. Compreendemos que o sinal de Caim esteja inscrito
72

em nossa testa. No curso dos séculos estava no chão Abel, nosso irmão, ensanguentado e em
prantos por nossa falta, porque havíamos esquecido o Teu amor. Perdoa-nos a maldição que
injustamente tínhamos atribuído ao seu nome de judeus. Perdoa-nos, pois, por termos
crucificado a eles, Te crucificamos uma segunda vez. Perdoa-nos, porque não sabíamos o
que fazíamos.”73
João XXIII disse que os judeus ainda são o povo eleito, o que é herético. A frase “pérfidos judeus”
era a expressão utilizada pelos católicos na liturgia da Semana Santa até que João XXIII a eliminou
em 1960.74 A palavra pérfido significa “infiel.” “Na Sexta-Feira Santa de 1963, o cardeal que foi o
celebrante em São Pedro disse as antigas palavras (pérfidos judeus) como que por força de hábito.
João XXIII surpreendeu os fiéis ao interrompê-lo, admoestando-o: ‘Di-lo outra vez na
nova maneira.’”75
Papa Bento XIV, A quo primum, 14 de Junho de 1751: “Outra ameaça para os cristãos tem sido a
influência dos infiéis judeus… Certamente não é em vão que a Igreja tenha estabelecido a
oração universal que é, do nascer ao pôr-do-sol, oferecida pelos infiéis judeus para que o
Senhor Deus remova o véu de seus corações, para que eles sejam resgatados das suas trevas para
a luz da verdade.”76
A uma criança judaica recém-baptizada, João XXIII disse: “Ao tornares-te católico, não te tornas
menos judeu.”77 Na noite da morte de João XXIII, o Rabino-Chefe de Roma e outros líderes da
comunidade judaica, uniram-se a centenas de milhares na Praça de São Pedro de luto.78
Alden Hatch, autor do livro Um homem chamado João: a vida de João XXIII, disse acerca de João
XXIII: “… certamente nenhum (dos papas anteriores) havia tocado tanto os corações de pessoas
de todas as fés — e das de nenhuma fé. Porque sabiam que ele os amava, independentemente do
que fossem ou do que criam.”79
A MORTE DE JOÃO XXIII
Depois da sua morte, o Vaticano enviou o corpo de João XXIII a Gennaro Goglia e seus colegas
para que o embalsamassem. Goglia injectou dez litros de fluído de embalsamento no pulso e
estômago de João XXIII para neutralizar qualquer putrefacção.80 Esta é a razão pela qual o corpo
de João XXIII não se decompôs como os corpos normais. Em Janeiro de 2001, o corpo de João
XXIII foi exumado e colocado num novo caixão de cristal a prova de balas, agora exibido na
basílica de São Pedro. O rosto e as mãos de João XXIII foram também cobertos de cera.81
DECLARAÇÕES DE COMUNISTAS, MAÇONS E NÃO-CATÓLICOS EM LOUVOR DE JOÃO XXIII DEPOIS
DA SUA MORTE
Após a morte de João XXIII, numerosos documentos de comunistas, maçons e judeus foram
enviados ao Vaticano, exprimindo as suas mágoas pela morte de João XXIII. Pessoas como “Fidel
Castro e Nikida Khrushchev, enviaram mensagens de louvor e tristeza.”82
Edição de El Informador, de 4 de Junho de 1963:
“A Grande Loja Ocidental Mexicana dos Livres e Aceites Maçons, por motivo do
falecimento do Papa João XXIII, manifesta publicamente o seu pesar pela desaparição
deste grande homem que revolucionou as idéias, pensamentos e formas da liturgia
católica romana. As encíclicas “Mãe e Mestra” [Mater et Magistra] e “Paz na terra” [Pacem in
terris] revolucionaram os conceitos a favor dos direitos do homem e sua liberdade. A humanidade
perdeu um grande homem, e nós maçons, reconhecemos seus elevados princípios, seu
humanitarismo, e sua condição de grande liberal.”
Guadalajara, Jal, México, 3 de Junho de 1963
Dr. José Guadalupe Zuno Hernández.”83
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Charles Riandey, um soberano Grão-Mestre das sociedades secretas, no seu prefácio para
um livro de Yves Marsaudon (Ministro de Estado do Conselho Supremo das sociedades secretas
francesas), declarou:
“Em memória de Angelo Roncalli, sacerdote, Arcebispo de Messamaris, Núncio Apostólico em
Paris, Cardeal da Igreja romana, Patriarca de Veneza, Papa de nome de João XXIII, que
condescendeu a dar-nos a sua bênção, a sua compreensão, e a sua protecção.”84
Um segundo prefácio para o livro foi dirigido ao “seu augusto continuador, sua Santidade o Papa
Paulo VI.”85
O maçom de grau elevado, Carl Jacob Burckhardt, escreveu no Journal de Geneve: “Eu
conheço o Cardeal Roncalli muito bem. Ele era um deísta e um racionalista cuja força não
consistia na habilidade de acreditar em milagres e de venerar o que é sagrado.”86
UM HEREGE NÃO PODE SER UM PAPA VÁLIDO
Como já vimos, a Igreja Católica ensina que um herege não pode ser validamente eleito papa,
porque um herege não é membro da Igreja Católica. Os factos aqui apresentados demonstram que
João XXIII, o homem que convocou o Vaticano II e deu início à apóstata Igreja conciliar,
era claramente um herege. Ele não era um papa válido. Angelo Roncalli (João XXIII) era um
não-católico, um antipapa conspirador que começou a apostasia do Vaticano II.
OS SURPREENDENTES PARALELOS ENTRE O ANTIPAPA JOÃO XXIII DO GRANDE CISMA
DO OCIDENTE E O ANTIPAPA JOÃO XXIII DO VATICANO II
O nome “João” tem sido propositadamente evitado por papas durante 500 anos, porque o último
homem a usá-lo foi o infame João XXIII (Baltazar Cossa) do Grande Cisma do Ocidente. Existem
paralelos incríveis entre o recente antipapa João XXIII (Angelo Roncalli) e o antipapa João XXIII
(Baltazar Cossa) que reinou durante o Grande Cisma do Ocidente.
O reinado do primeiro antipapa João XXIII abarcou cinco anos, desde 1410 até 1415, tal
como o reinado do segundo antipapa João XXIII, que abarcou cinco anos, de 1958 a
1963.
O primeiro antipapa João XXIII convocou um falso concílio, o Concílio de Constança (o
Concílio de Constança tornou-se posteriormente num verdadeiro concílio ecumênico, com algumas
sessões aprovadas pelo verdadeiro papa; mas, na altura em que o antipapa João XXIII o abriu, era
um falso concílio). Da mesma maneira, o recente antipapa João XXIII (Angelo Roncalli)
também convocou um falso concílio, o Vaticano II!
O primeiro antipapa João XXIII abriu o seu falso concílio em Constança no quarto ano do
seu reinado, em 1414. O recente antipapa João XXIII abriu o Vaticano II no quarto ano
do seu reinado, 1962.
O reinado do primeiro antipapa João XXIII, terminou pouco antes da terceira sessão do
seu falso concílio, em 1415. O recente antipapa João XXIII morreu pouco antes da
terceira sessão do Vaticano II, em 1963, pondo um fim ao seu reinado.
Cremos que as similaridades entre o primeiro antipapa João XXIII e o segundo não são meras
coincidências. O primeiro antipapa João XXIII foi também o último antipapa a reinar em Roma.
Estava Angelo Roncalli, o mais recente antipapa João XXIII, ao escolher este nome, indicando de
forma simbólica (na forma esotérica que os maçons costumam fazer as coisas) que ele estava a
continuar a linha de antipapas que reinam em Roma?
O cardeal Heenan, que esteve presente no conclave de 1958 que elegeu João XXIII, uma vez
mencionou: “Não havia grande mistério na eleição do Papa João. Ele foi eleito porque era um
homem muito velho. O seu principal dever foi de elevar o Mons. Montini (mais tarde Paulo VI), o
arcebispo de Milão, a cardeal para que pudesse ser eleito no próximo conclave. A política foi essa e
foi realizada com precisão.”87
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João XXIII: maçom e excomungado?
Papa João XXIII: um provável Franco-maçom - Diário de Notícias de Portugal
11 de Novembro de 2002
Fátima International (FI), uma organização de revisão histórica com escritórios na Austrália, EUA,
Paraguai e Portugal, publicou um comunicado à imprensa alegando que o Cardeal Angelo Roncalli,
que foi eleito Papa João XXlll em 1958, foi um Franco-maçom. Em 1994, os jornais portugueses “O
Dia” e “Correio de Domingo” publicaram um sumário das investigações da FI sobre o caso, que
declaravam que o Papa João XXlll [Roncalli] havia sido iniciado em uma sociedade secreta, a
Ordem dos Rosacruzes, enquanto servia como diplomata do Vaticano em Paris, durante 1935.
Um porta-voz do FI contou as notícias que Virgilio Guito, ex-chefe do Grande Oriented as Lojas
Maçônicas Italianas, em um relato publicado pelo jornal francês “30 Dias”, disse: “Parece que o
Papa João XXIII foi iniciado em Paris, e participou nos trabalhos das Lojas em Istanbul”. O portavoz disse que, como líder da maçonaria italiana, Guito estaria em uma posição a ponto de saber
com certeza se Angelo Roncalli fora iniciado na Ordem em Paris. “Seria incrivelmente precipitado
para ele dar uma tal opinião se ela não fosse verdadeira”, disse ele.
De acordo com o livro de Carpi, durante sua Nunciatura na Turquia, Roncalli foi admitido "em uma
seita do Templo" recebendo o nome de "Irmão João" – Profecias de João XXIII, Pier Carpi, p. 52.
As implicações das revelações da FI são de uma importância tremenda aos católicos de
todo mundo. Sob a Lei Canônica, qualquer católico que [...] se torna um Maçom é
excomungado ipso facto da Igreja. A conseqüência com respeito a Angelo Roncalli, teria
sido que como um excomungado teria sido impossível para ele ser eleito papa. FI
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também acentua que quaisquer decretos publicados por Roncalli sob o manto do Papado
seriam, portanto, nulos e sem valor, incluindo a convocação ao Concílio Vaticano II, em
1962.
Suspeições de longa data a respeito de vínculos de João XXIII à maçonaria foram estimulados mais
além em 1977, catorze anos depois de sua morte. De particular interesse foi um anúncio publicado
nos EUA, no Boston Pilot Magazine, que oferecia à venda réplicas da cruz peitoral de João XXIII. A
cruz era decorada com vários símbolos maçônicos e foi autorizada à venda pelo Arcebispo de
Loreto, Itália, com o apoio do Vaticano.
O australiano Robert Bergin, um membro-fundador do FI, que morreu em 1996, gastou os últimos
anos de sua vida em Portugal, onde financiou várias publicações detalhando os fatos vinculado o
empenho de Roncalli às profecias dadas pela Virgem Maria em Fátima, em 1917. Seus esforços
para persuadir o Vaticano a investigar as conexões maçônicas de Roncalli não foram bemsucedidas. Isso foi de pequena surpresa, na medida em que em 1976 o Vaticano faltou em
responder ao jornal Italiano, Burghese, que havia publicado uma lista de mais de uma centena de
bispos e cardeais que alegava ser Franco-maçons. A lista foi proposta ter sido extraída do Registro
Maçônico Italiano e incluía as datas de iniciação e nomes secretos designados a cada um dos
clérigos envolvidos.
Siri é um Papa?
Alguns católicos tradicionalistas acreditam que o Cardeal Giuseppe Siri foi de fato eleito Papa no
conclave de 1958, mas que teve que dar o seu lugar a Roncalli (Papa João XXIII) devido às
ameaças dos comunistas (nomeadamente dos soviéticos). Os apoiantes desta teoria afirmam
também que esta suposta resignação do Cardeal Siri era ilegal, por isso eles acreditam que Siri é
que era o verdadeiro e legítimo Papa (eles até acreditam que Siri escolheu o nome papal de
Gregório XVII). Eles acham por isso que João XXIII era só um mero usurpador ilegal da cátedra de
São Pedro.
Fonte: confrariadesaojoaobatista.blogspot.com.br

Maçonaria admite que ELEGEU Papa Francisco
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Declaração do Grande Oriente Democrático da Itália, de que o atual Papa era um grande amigo e
tinha relações com o Past Master e Cardeal jesuíta Carlo Maria Martini, e que o Conclave estava
cheio de maçons.
Tradução do texto italiano selecionado acima:
"...alguns irmãos fraternos do GOD [Grande Oriente Democrático] asseguram que contribuíram de
qualquer modo, indiretamente, através de amigos de fraternidade [outros maçons] de dentro do
Conclave, para eleger um homem que vai ser capaz de regenerar (ou seria degenerar...?) a Igreja
Católica em benefício da sociedade planetária humana como um todo."
Disponível on-line em........................................................................................................
http://www.grandeorientedemocratico.com/Grande_Oriente_Democratico_saluta_il_nuovo_Papa_Francesco.html

O Papa é louvado como membro do Rotary Club da Argentina
Disponível em on-line em http://rotaryba.com.ar/?p=3402
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Ainda temos a notícia de que o Papa Francisco é Rotariano Honorário, leia a matéria
completa no próprio site afirmando.
O Rotary se alegra: Papa Francisco é Rotariano Honorário do RC Buenos Aires
http://rotary4560.org.br/portal2/?p=6329

O Rotary é um importante braço filantrópico da maçonaria. Também funciona como um
eficiente catalizador de pessoas caridosas e de posses da sociedade para a maçonaria. Muitos se
associam com o puro desejo de ajudar e logo são convidados para a maçonaria quando verificado o
seu potencial (posses) para a ordem. Lembrando que muitos fazem o caminho inverso, já são
maçons e ingressam nos Rotarys, que é o Exemplo de Walter Disney.
É importante deixar claro que nem todos rotarianos são maçons. Entretanto, uma boa parte dos
seus membros são da ordem maçônica, já que o Rotary é uma entidade Paramaçônica
(patrocinada pela maçonaria).
Fonte: http://realmaconaria.blogspot.com.br/2010/09/para-quem-tem-duvidas-que-o-rotary-eda.html
Os próprio católicos já admitem: O Papa é da Maçonaria!
Disponível on-line em http://www.facebook.com/CAIAFARSA/posts/347795735342160

Tradução:italiano-português
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GRÃO-MESTRE DA ITÁLIA : "COM O PAPA FRANCISCO, NADA NUNCA MAIS SERÁ O MESMO"

O Homem da Fraternidade - pobre e longe da Cúria.
“... E se fizer as suas primeiras palavras concretas, talvez nada na Igreja nunca mais será o
mesmo.
Nossa esperança é que o reinado de Francisco, "o Papa que vem do fim do mundo" pode marcar o
retorno da Palavra da igreja como instituição, de promover um diálogo aberto com o mundo
contemporâneo, com crentes ou não, de acordo com a mola do Concílio Vaticano II”, afirmou o
Grão-Mestre da Itália. (em outras palavras... IMPLANTAR O ECUMENISMO DA NOVA ORDEM
MUNDIAL!)

Novo Papa sendo anunciado entre colunas (símbolos fortemente maçônicos), no Real Arco que fica
no Vaticano
A simples cruz que ele usava sobre o manto branco - disse o Grão-Mestre - deixa a esperança de
reuniões na igreja, das pessoas com a capacidade de se comunicar com todos os homens de boa
vontade e com a Maçonaria, como aprendemos com a experiência na América Latina, trabalhando
para o bem e o progresso da humanidade, tendo como referência Bolívar, Allende e José Martí,
para citar alguns. E está é a fumaça branca que esperamos da Igreja de nosso tempo.

Atividade cultural no Grande Oriente da Itália
A mensagem original pode ser baixada diretamente do site oficial deles, e está em italiano.
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Download do documento em :
http://pdf.grandeoriente.it/htmltopdf.ashx?page=http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/03
/il-gran-maestro-raffi-con-papa-francesco-nulla-sara-piu-comeprima.aspx?altTemplate=ArticoloStampa
A imagem como está acima, é a imagem da tela ao acessar o endereço oficial do Grande Oriente
da Itália.
http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/03/il-gran-maestro-raffi-con-papa-francesco-nullasara-piu-come-prima.aspx
Imagem do Papa entre colunas, em alta definição, pode ser baixada aqui
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Papa_Francisco_reci%C3%A9n_elegi
do.jpg/1280px-Papa_Francisco_reci%C3%A9n_elegido.jpg
O site de notícias oficial do Vaticano, explicando a biografia do novo Papa, anunciou que o mesmo
antes de virar jesuíta, ele já possuía formação de técnico em química - Ou seja, o novo Papa é um
grande alquimista. Visite o site do Vaticano e leia você mesmo.
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Disponível on-line em http://www.news.va/es/news/biografia-quien-es-jorge-mario-bergoglio
Então o Papa já foi saudado pelo grão-Mestre da itália - E teria conhecimentos em alquimia, como
afirma O PRÓPRIO VATICANO.
O Grão-Mestre de Malta já foi visitá-lo

Disponível on-line em http://www.orderofmalta.int/wpcontent/themes/order_of_malta/image_zoom.php?id=65868&foto=0&lang=es
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Grão-Mestre da Argentina saúda o Papa Francisco
Disponível on-line em http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=175015

Papa Francisco acende a Menorah, em um evento judaico ocorrido em uma loja maçônica de
Buenos Aires
VIDEO: Papa participa de atividades na loja judaica de Buenos Aires (Filhos da Aliança ou B'nai
B'rith )
Papa acende a menorah na catedral de Buenos Aires, com a participação de membros da loja
judaica

O Papa recebe em sua catedral, os mestres da loja judaica
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O Papa acende a menorah na catedral

Membros da loja judaica em posição de destaque na Catedral, durante a homilia

O público assiste a missa do Papa, que é um dos sete que se assentam à frente
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O Livro do Papa

Rabino Abraham Skorka é citado como
fonte, na página 8 da Revista Internacional Hiram Abif, edição 76, de 29/05/2006. A revista tem
circulação em toda a região do Mar del Plata.

Livro do Papa, escrito em conjunto com Abraham Skorka
O Papa escreve livros junto com o rabino, que fala sempre na revista Hiram Abif.
Eu só queria ver agora, o que o pessoal do "Macabeus", "Cai a Farça", "Monfort", tem a dizer sobre
isso?
CONCLUSÃO
Depois de tantas premissas e confirmações reais de grandes potências regulares - A hipótese de
tudo isso ser alguma coincidência ruim, cai por terra - Não tem mais como negar - O Papa é
totalmente maçom, e foi eleito por eles.
Isso significaria que em breve a proibição à católicos de pertencerem a ordem, será anulada? Os
tradicionalistas vão se revoltar?
O que será que vai acontecer? Só o tempo nos dirá...
OBSERVAÇÃO:
Todo o material e conteúdo deste tópico está em sites externos.
Se você não gostou do conteúdo, reclame com
os respectivos donos dos sites.
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Muito obrigado por sua compreensão.
Via: http://verdadesespeciais.blogspot.com.br/2013/04/maconaria-sugere-ter-eleito-o-papa.html
Fonte: www.libertar.in
Notar bem: Em virtude da gravidade e extensão de tudo o que já foi mostrado e dito até aqui é
preciso ir adiante na apresentação de mais fatos que ajudem o nosso entendimento e
posicionamento.
Enquanto as páginas de quase todos os livros sobre batalha espiritual são abundantes de exemplos
de pessoas sendo possuídas ou demonizadas por entidades devido aos seus desvios e perversões,
drogas, violência, ocultismo, ou outras depravações de comportamento imoral, incluindo
infidelidade e bruxaria, os instrumentos mais poderosos para aproximação demoníaca, percebidos
durante nossos mais de trinta anos de ministério, estão conectados a algo muito mais perigoso do
que falhas pessoais. Os inimigos superiores aos quais me refiro são os demônios da religião que
infestam nossas instituições cristãs.
Essa não é apenas uma afirmação ousada.
Assim como os espíritos mentirosos enchem as bocas dos falsos profetas em 2 Crônicas 18,
também quando Jesus confrontou espíritos imundos dentro da sinagoga (Marcos 1:23) e conectou
alguns dos líderes religiosos do Templo ao forte poder de Satanás na terra (João 8:44; Mateus
13:38 e 23:15), uma forte echon daimonion existe hoje em dia, dos mais baixos aos mais altos
níveis de dominações já estabelecidas entre os membros das instituições os quais estão possuídos
(percebendo eles isso ou não) pela ambição luciferiana. E não é uma surpresa que os verdadeiros
guerreiros espirituais sejam afastados, pois isso é o resultado de um estratégia militar comum. A
igreja representa o único estabelecimento na terra capaz de destruir os planos de Satanás, e logo
ela é o inimigo natural no reino das trevas e o epicentro contra o qual todos os espíritos malignos
devem estar focando. A igreja, através de suas hierarquias e construtos institucionais, é desse
modo, o primeiro alvo na infiltração de agentes das trevas, uma vez que as fraquezas humanas
permitem a penetração de daimonions. Dentro outros, o apóstolo Paulo reconheceu esse perigo
específico, alertando a igreja de Corinto de que “falsos apóstolos” estavam mascarados entre os
ministros de Cristo. “E não é de se admirar”, ele revela, “porquanto o próprio Satanás se
transforme em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em
ministros da justiça.” (2 Coríntios 11:13-15).
Corroborando com esse fenômeno, o Padre Gabriele Amorth,
um renomado exorcista em Roma, cujo livro, Memórias de um
Exorcista: Minha Vida Lutando contra Satanás, lançado em
2010, admite a existência de “setores satânicos no Vaticano
onde a participação alcança todo o caminho até o Colégio de
Cardeais.” Quando perguntado se o Papa tinha conhecimento
disso, ele respondeu: “É claro.” Outros padres católicos, alguns
já morreram, incluindo o Padre John F. O’Connor, Padre Alfred
Kunz e Padre Malachi Martin, também surpreendentemente
falaram sobre as influências secretas satânicas no Vaticano.
Numa apresentação de duas horas, o Padre O’Connor a intitulou
de “O Reino do Anticristo”, na qual ele descreve como forças
sinistras dentro da instituição já estavam trabalhando antes de sua morte a providenciarem a
chegada do Anticristo. Nesse sermão e em outros, O’Connor caracterizava o catalizador desse
esquema, revelando os “conspiradores” dentro da igreja, cujo plano chamado de “Alta Vendetta”,
era basicamente o de tomar o controle do papado e ajudar o Falso Profeta a enganar os fiéis no
87

mundo (incluindo os Católicos) a adorar o Anticristo (veja no livro Petrus Romanus para mais
detalhes sobre isso.)
O’Connor não estava sozinho como porta-voz da presença oculta dentro dos vários níveis do
Vaticano. O eminente teólogo Católico e padre Jesuíta Malachi Martin, teve acesso a informações
privilegiadas pertinentes aos planos da igreja e problemas mundiais, incluindo o terceiro segredo
de Fátima, o qual Martin deu pistas de ser um plano para oficialmente instalar o temido Falso
Profeta durante um “Conclave Final”. Sobre isso, Martin afirma que um grupo secreto, formado por
plutocratas ocidentais chamados de “Assembléia” ou a “Superforça”, se infiltraram nos níveis mais
altos da administração do Vaticano e estavam trabalhando num plano oculto e que cujas operações
do mesmo grupo poderiam estar envolvidas com sua “suspeita” morte em 1999.
Dez anos antes de “alguém tê-lo empurrado”, e dessa forma Malachi Martin ter caído e depois
morrido, e já havia progressivamente desconfiando do que ele falava como satanismo entre certos
cardeais e outros clérigos numa equipe com um diabólico segredo que se seguiria ao “reinado do
caído Arcanjo Lúcifer” dentro da Cidade Católica Romana em 29 de Junho de 1963.
Se Martin fora assassinado para que sua morte encobrisse a revelação do plano para
usar a Igreja Católica como base de lançamento para a novus ordo seclorum luciferiana,
talvez nunca saibamos. Um ano antes de morrer, no entanto, o melhor amigo de Martin,
o Padre Kunz, fora brutalmente assassinado em sua igreja em Dane, Winsconsin. Kunz
estava investigando o mesmo satanismo entre os “padres” dos quais Martin havia
alertado, e falou a Martin nas semanas que antecederam a sua morte de que ele temia
pela sua vida. Quando Kunz fora achado com sua garganta cortada, Martin veio a público
dizendo que os “luciferianos” o haviam matado, pois ele estava se preparando para
revelar sua conspiração.
Pela altíssima gravidade destes fatos até aqui relatados não podemos agir como avestruzes que
enterram a cabeça na areia ao pressentirem o perigo rondando... Precisamos, sim, urgentemente
aprofundar e pesquisar o que esta ocorrendo para alertar os incautos, pois esses correm o sério
risco de pararem no inferno junto com o Falso Profeta, esse farsante hipócrita que já está entre
nós infelicitando-nos!

Livro que denuncia em detalhes toda a “Conspiração Luciferiana Vaticana” para a tomada do poder
na Igreja
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Preferindo errar com a Igreja ou Dizendo SIM a Fumaça de Satanás na
Igreja
27.02.2014

Por Dilson Kutscher
Eu já escutei muitos católicos dizendo: “Prefiro errar com a Igreja”.
Essa frase significa neste Fim dos Tempos, a mesma coisa do católico dizer:
“Eu digo SIM a Fumaça de Satanás na Igreja.”
Dez meses antes de morrer, o Papa Paulo VI denunciou: “... A Fumaça de Satanás entrou
na Igreja Católica e se expande cada vez mais até o vértice” (13/10/77).
Aquele que se diz católico, presenciando o que muitos religiosos, que se declaram bons padres,
bispos e cardeais, mas, que não zelam mais pela CASA DE DEUS, por JESUS SACRAMENTADO,
pelas TRADIÇÕES SECULARES DA SANTA IGREJA, que nem mesmo respeitam o nome da
SANTA MÃE DE DEUS, IMACULADA RAINHA MARIA, enfim, substituindo o SAGRADO pelo
profano mundano...
Estes católicos que assim mesmo preferem errar com a Igreja, deveriam em vez de ERRAR COM
A IGREJA, corrigir os erros desta Fumaça de Satanás que penetrou na Igreja.
Pois, assim diz na Sagrada Escritura:
"Conheço as tuas obras: não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente! Mas,
como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te". (Apocalipse 3, 15 -16)
Não é possível, presenciar tanta falta de zelo com o SAGRADO, tanto desrespeito com JESUS
SACRAMENTADO, tanta apostasia e paganismo na Celebração de Missas, como temos
denunciado aqui no site.
Fizeram da CASA DE DEUS um teatro de divertimentos, um espetáculo de Circo, um Carnaval,
uma tribuna política, enfim, muitos católicos e religiosos abriram uma arresta para que a Fumaça
de Satanás fosse realmente se expandindo. Permitiram que a Luz fosse se apagando e as trevas
invadissem seus corações e o SOLO SANTO.
"Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam
indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é
impuro". (Ez 22, 26)
."JESUS disse-lhes: "Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando
escreveu: Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu coração está longe de Mim. Em
vão, pois Me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos (Is. 29,13).
Deixando o mandamento de DEUS, vos apegais à tradição dos homens." (Mc. 7, 6-9)
"Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem, mal, que fazem das trevas luz e da luz,
trevas, do amargo, doce e do doce, amargo" (Is 5. 20).
Novamente lembrarei do que disse certa vez o Santo Dom Bosco: "O padre (bispo, cardeal e
qualquer religioso) não vai sozinho para o céu. Nem para o inferno. Se agir bem, irá para
o céu com as pessoas que ajudou com seu bom exemplo. Se for infiel, se perderá com as
pessoas condenadas por seu escândalo".
Eu, Dilson Kutscher, não vou errar com a Igreja, pois, DEUS JUSTO JUIZ E DE SABEDORIA
INFINITA NÃO ERRA. DEUS É PERFEITO.
Quem erra, são os homens cheios de imperfeições, falhas e pecados, que trocando a
VERDADE DE DEUS, se apegaram as novidades e tradições humanas, servindo a eles próprios e
não mais ao SEU CRIADOR.
"Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram à criatura em vez do
Criador, que é bendito pelos séculos. Amém!" (Romanos 1, 25)
"Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação.
Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades ajustarão mestres
para si". (II Timóteo 4, 3)
Muitos são os religiosos que são mestres para si mesmos e para seu rebanho, fazendo de sua
Paróquia uma porta de entrada livre para a Fumaça de Satanás. Misturando o Sagrado com o
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profano, seguindo um plano que não vem de DEUS, levando com seus pensamentos, idéias e
comportamentos mundanos as almas dos fiéis direto ao inferno.
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
O Santo Padre Pio resume numa frase: "O Sacerdote, ou é um Santo, ou é um demônio."
Ou santifica, ou arruína.
Fica o Alerta e a Profecia da Santa Mãe de DEUS, Imaculada Rainha Maria:
Aparições de Nossa Senhora no Japão - A Advertência de Akita.
Em 1984, logo antes se aposentar a uma idade venerável, o Bispo diocesano de Niigata, Bispo
John Shojiro Ito, em consulta com a Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu uma carta
pastoral na qual ele reconheceu como sendo autêntica, a série extraordinária de eventos que
tiveram lugar de 1973 a 1981 em um convento dentro de sua diocese, eram reconhecidas as
aparições da Mãe de Deus em Akita, Japão.
A aparição foi considerada autêntica, como foram Lourdes, La Salette, Fátima...
Parte da mensagem recebida pela monja Agnes Katsuko Sasagawa:
NOSSA SENHORA DISSE:
"O Diabo se infiltrará até mesmo na Igreja de tal um modo que haverá cardeais contra
cardeais, e bispos contra bispos. Serão desprezados os padres que me veneram e terão
opositores em todos os lugares. Haverá vandalismo nas Igrejas e altares. A Igreja estará
cercada de asseclas do demônio que conduzirá muitos padres a lhe consagrar a alma e
abandonar o serviço do Senhor".
Em 1846 Nossa Senhora apareceu, em La Salette, a duas crianças: Maximino e Melânia.
Posteriormente essa aparição teve aprovação da Igreja.
É bem famoso aquela parte destas revelações chamada de "O Segredo de La Salette".
No contexto de La Salette há uma mensagem que deixou perplexos os católicos, na qual
Nossa Senhora disse:
"Roma perderá a fé, e converter-se-á na sede do anticristo".
Essas aparições de Nossa Senhora foram reconhecidas pela Igreja.
Portanto, em algum momento deste Fim dos Tempos, queiram ou não, aqueles que se
dizendo católicos, preferem errar ao invés de corrigir a Igreja, o Vaticano vai se tornar a sede do
anticristo, não sou eu, um mero evangelizador e pecador que o digo, mas a Santa Mãe de DEUS
que vos fala.
Declarou o Papa São Pio XII:
“Preocupo-me com as mensagens da Virgem Santíssima à pequena Lúcia de Fátima. A
insistência de Maria acerca dos perigos que ameaçam a Igreja é uma advertência divina
contra o suicídio de se alterar a fé, em sua liturgia, em sua teologia e em sua alma…
Ouço a minha volta inovadores que desejam desmantelar a Capela Sagrada, destruir a
chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso por sua
história passada…
“Dia virá em que o mundo civilizado negará seu Deus, em que a Igreja duvidará como o
fez Pedro. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Em nossas igrejas,
cristãos procurarão em vão pela luz vermelha de onde Deus os espera. Como Maria
Madalena, em prantos no sepulcro vazio, eles perguntarão: ‘Aonde eles O levaram?’”
Para terminar, fica o alerta aos católicos que se acham igualmente sábios em si mesmos
e juizes no seu próprio tribunal mundano.
Diz na Sagrada Escritura:
“Não te justifiques perante Deus, pois Ele conhece o fundo dos corações; não pretendas
parecer sábio diante do Rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte para
destruir a iniqüidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso, e
te exponhas a pecar contra a eqüidade.” (Eclo. 7, 5-6)
"Porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se
ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus?" (I
São Pedro 4, 17)
"Tornei-me, acaso, vosso inimigo, porque vos disse a verdade?" (Gálatas 4, 16)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br
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Artigo do Padre Divino Antônio Lopes: Os covardes dizem SIM a Barrabás
(15.01.2014 - Artigo publicado em 25.05.2011)

“Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo para que pedisse que, antes, lhes
soltasse Barrabás”. (Mc 15, 11)
Uma das humilhações mais atrozes que Jesus Cristo padeceu na sua paixão foi, certamente, no
pretório de Pôncio Pilatos, procurador da Judéia: “Como o Senhor tem uma alma generosa,
talvez este desprezo e esta ingratidão ao escolherem Barrabás, foram às ofensas mais
profundas que o Senhor recebeu em sua Paixão, maiores que as agressões físicas
sofridas em seu corpo” (Pe. Luis de la Palma).
Todos O acusavam… e Jesus se calava. Pilatos tinha medo daquele silêncio de Nosso Senhor.
Todo ano, na festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão
pedisse. Naquele ano havia no cárcere um revolucionário que cometera um homicídio numa
revolta: Barrabás.
Pilatos, voltando-se para o povo, perguntou: “Quereis Jesus ou Barrabás?”
Então sobre toda a multidão passou o sopro instigador dos sacerdotes e dos anciãos.
Pilatos perguntou ainda: “Jesus ou Barrabás?”
São Jerônimo comenta: “Sete vezes quis Pilatos soltar a Jesus, três vezes declarou publicamente
que nenhuma culpa achava n’Ele, e todavia cede à pressão de seus inimigos”.
E todo o povo bradou: “Barrabás!”
Edições Theologica comenta: “Pilatos, em vez de sair em aberta defesa do inocente, como era seu
dever e lhe era ditado pela consciência, não quer enfrentar-se com os sinedritas e pretende que
seja o povo que se enfrente e liberte Jesus”.
Jesus Cristo era o mestre, o benfeitor… aquele que curava os doentes e enxugava o pranto aos
aflitos.
Deus foi condenado… e a criatura colocada em liberdade.
Católico, você não faz o mesmo quando escolhe o pecado e despreza a virtude? Quando chuta a
luz e se abraça com as trevas? Quando diz não à santidade para viver no vício?
O coração do homem é perigoso… é um abismo… muda com frequência. Diante desse coração que
vacila continuamente, preocupemo-nos em agradar somente a Deus: “Quando formos ofendidos,
pensemos que pouco vale a opinião dos homens e busquemos somente agradar a Deus” (Pe. Luis
de la Palma).
Um sacerdote da Missão escreve: “Eis o que acontece ao pecador todas as vezes que, resistindo
aos estímulos da consciência, à voz de Deus e da razão, tudo calca aos pés para chegar às honras
e às dignidades; abandona e despreza o mesmo Deus para conservar o apego, a amizade e o amor
a uma vil criatura ou a um vil interesse”.
A ingratidão reinava nos corações. Liberdade a Barrabás!
Católico, a mesma afronta, de modo mais escondido, porém não menos verdadeiro, fazem a Deus
aqueles que se deixam dominar pelas zombarias ou pelas ameaças dos maus. Esses católicos
preferem o mundo a Deus; os juízos do mundo aos juízos divinos.
Como é triste e vergonhoso ver milhões de católicos concordarem com os inimigos de
Deus por causa de zombarias e ameaças… os mesmos viram as costas para Deus e
deixam de caminharem na santidade com medo de serem desprezados e
ridicularizados… (ignoram propositalmente e até zombam e perseguem os avisos e
alertas de DEUS aos Seus profetas, para seguirem falsos religiosos secularistas,
modernistas apóstatas, profanadores e herejes revolucionários!)
Esses são católicos camaleônicos: “Mudam de cor - mudam de opinião, de atitude – de
acordo com o meio social ou cultural em que se encontram.
Esses condenam a Nosso Senhor e “libertam” Barrabás.
O jovem que ouvindo palavras blasfemas ou feias, não tem a coragem de impor silêncio; aquele
que come carne nos dias proibidos para não ser escarnecido pelos companheiros; a mulher que
deixa de comungar diariamente para não ser zombada pelas amigas… todos estes rejeitam a
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Deus e se voltam para o mundo; querem Barrabás e crucificam Cristo.
Precisamos ser luz em todos os ambientes, mesmo nos ameaçadores.
Devemos brilhar com o nosso bom exemplo, principalmente nos ambientes contrários à santidade:
“Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas
obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus” (Mt 5, 16), e: “Devemos ter presente
que muitas vezes teremos que evangelizar contra a corrente, como também o fizeram tantos bons
cristãos ao longo dos séculos” (Pe. Francisco Fernández Carvajal).
O Pe. João Colombo escreve: “O respeito humano é, pois, uma apostasia; não somente isto,
mas é também um grave mal da alma, o qual inutiliza toda graça divina para a salvação”.
Deus bem pode suscitar no coração disposições para uma vida mais cristã, pode sugerir propósitos
de conversão; mas o homem possuído pelo respeito humano deixa abordarem as boas
inspirações por medo do mundo.
Deus bem pode fazer-lhe ouvir uma pregação que o ilumine e que o convença; mas ele não tem a
coragem de mostrar-se convencido.
Deus pode enviar-lhe também uma doença que o leve à extremidade da vida e o faça olhar no
abismo da eternidade; mas depois, curado, ele ainda tem o mesmo “fantasma” diante de si: que
dirão os homens? Que farão os amigos? “Deixar de fazer o bem por temor de um – que dirão os
homens? – é declarar-se covarde, é ser vencido antes de entrar em campo com o inimigo”
(Pe. Alexandrino Monteiro).
Até na hora da morte, muitos católicos, ainda vítimas do respeito humano, não aceitam a Unção
dos enfermos por não quererem ser julgados doentes.
E, por vergonha de viverem como católicos fiéis a Nosso Senhor, morrem como cães.
Pe. Divino Antônio Lopes FP.
Anápolis, 19 de junho de 2011
Fonte: http://www.regina-apostolorum.com - www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura:
“Não te justifiques perante Deus, pois Ele conhece o fundo dos corações; não pretendas
parecer sábio diante do Rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte para
destruir a iniqüidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso, e
te exponhas a pecar contra a eqüidade.” (Eclo. 7, 5-6)

Papa Francisco proíbe Franciscanos da Imaculada de celebrar a Missa
Tradicional
29.07.2013
A Ruína dos Franciscanos da Imaculada.
Uma das ordens religiosas mais florescentes do mundo. Proibidos de celebrar a Missa
Tradicional (uma manobra de Aviz e Carballo). Com o aval do Papa.
A primeira vez que Francisco contradiz Bento XVI!
Isso aconteceu quanto ao ponto nevrálgico da Missa no rito antigo. Ratzinger permitiu a celebração
para todos. Bergoglio a proibiu a uma ordem religiosa que a preferia.

Por Sandro Magister | Tradução: Fratres in Unum.com - ROMA, 29 de julho de 2013 – Um
ponto sobre o qual Jorge Mario Bergoglio estava à espreita, após a sua elevação ao papado, era o
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da Missa no rito antigo.
Alguns previam que o Papa Francisco não se desviaria da rota de seu predecessor, que havia
liberado a celebração da Missa no rito antigo como forma “extraordinária” do rito moderno [sic],
com o Motu Proprio “Summorum Pontificum”, de 7 de julho de 2007: (e com a posterior Instrução
“Universæ ecclesiæ” de 13 de maio de 20
Outros previam por parte de Francisco uma restrição — ou diretamente uma revogação — da
possibilidade de celebrar a Missa com o rito anterior ao Concílio Vaticano II, inclusive ao custo de
contradizer as resoluções do ainda vivo Bento XVI.
Ao ler um decreto emitido pela Congregação vaticana para os Religiosos, pouco antes da viagem
de Francisco ao Brasil, com a aprovação explícita do mesmo Papa, deveríamos dar mais razão aos
segundos que aos primeiros.
O decreto é datado de 11 de julho de 2013, número de protocolo 52741/2012, assinado pelo
prefeito da Congregação, o Cardeal João Braz de Aviz, focolar, e pelo secretário da mesma, o
arcebispo José Rodríguez Carballo, franciscano.
Braz de Aviz é o único alto dirigente da cúria de nacionalidade brasileira, motivo pelo qual
acompanhou Francisco em sua viagem ao Rio de Janeiro. Tem fama de progressista, embora mais
lhe corresponda a de confuso. E será um dos primeiros a desaparecer, tão logo tome corpo a
reforma da cúria anunciada por Francisco.
Pelo contrário, Rodríguez Carballo goza da plena confiança do Papa. Sua promoção a número dois
da Congregação foi desejada pelo mesmo Francisco, no início de seu pontificado.
É difícil, então, pensar que o Papa Bergoglio não se tenha dado conta do que aprovava quando lhe
fora apresentado o decreto antes de sua publicação.
O decreto institui um comissário apostólico — na pessoa do frei capuchinho Fidenzio Volpi — à
cabeça de todas as comunidades da Congregação dos Irmãos Franciscanos da Imaculada.
E este é o motivo do assombro, porque os Franciscanos da Imaculada são uma das mais
florescentes comunidades religiosas nascidas nas últimas décadas no interior da Igreja Católica,
com ramos masculino e feminino, e numerosas e jovens vocações, difundidas em vários
continentes e com uma missão também na Argentina.
Eles se reivindicam como fiéis à Tradição, em pleno respeito ao magistério da Igreja. Tão certo que
em suas comunidades celebram missas tanto no rito antigo como no moderno, como fazem, por
outra parte, em todo o mundo centenas de outras comunidades religiosas — para dar um só
exemplo: os beneditinos de Nursia — aplicando o espírito e a letra do Motu Proprio “Summorum
Pontificum”, de Bento XVI.
Mas precisamente isso foi criticado por um núcleo de dissidentes internos, que apelaram às
autoridades vaticanas lamentando a excessiva inclinação de sua Congregação a celebrar a missa
no rito antigo, com o efeito de criar exclusões e contraposições dentro da comunidade, minar a
unidade interna e, por ainda, debilitar o mais amplo “sentire cum Ecclesia”.
As autoridades vaticanas responderam enviando há um ano um visitador apostólico. E agora se
realiza a nomeação do comissário.
Mas o que mais surpreendente são os últimos cinco itens do decreto de 11 de julho:
“Ademais do exposto, o Santo Padre Francisco dispôs que cada um dos religiosos da Congregação
dos Frades Franciscanos da Imaculada está obrigado a celebrar a liturgia segundo o rito ordinário e
que, eventualmente, o uso da forma extraordinária (Vetus Ordo) deverá ser explicitamente
autorizada [sic] pelas autoridades competentes, para cada religioso e/ou comunidade que solicite”.
O assombro deriva do fato de que o que se decreta contradiz as disposições providas por Bento
XVI, que para a celebração da Missa no rito antigo “sine populo” não exige nenhum pedido prévio
de autorização:
“Ad talem celebrationem secundum unum alterumve Missale, sacerdos nulla eget licentia, nec
Sedis Apostolicae nec Ordinarii sui” (1).
Enquanto que, para as missas “cum populo”, estipulam algumas condições, mas sempre
assegurando a liberdade de celebrar.
Em geral, contra um decreto de uma Congregação vaticana é possível apresentar um recurso ao
tribunal supremo de Assinatura Apostólica, atualmente presidida por um cardeal, o americano
Raymond Leo Burke, considerado amigo dos tradicionalistas.
Mas se o decreto é objeto de aprovação em forma específica por parte do Papa, como parece ser o
caso, o recurso não é admitido.
Os Franciscanos da Imaculada deverão ater-se à proibição de celebrar a Missa no rito antigo a
partir de domingo, 11 de agosto.
E o que acontecerá agora, não só para eles, mas para toda a Igreja?
Bento XVI estava convencido de que “as duas formas do uso do rito romano podem enriquecer-se
mutualmente”. Assim havia explicitado na angustiada carta aos bispos de todo o mundo, com a
qual havia acompanhado o motu proprio “Summorum Pontificum”.
Mas daqui em diante, não é mais assim. Ao menos não para todos. Aos Franciscanos da
Imaculada, obrigados a celebrar a missa somente na forma moderna, não lhes restará mais que
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um só modo de entesourar o que também defendia Bento XVI: “manifestar”, também nessa forma,
“com mais força com que se costuma até agora, essa sacralidade que atrai a muitos ao uso
antigo”.
É fato que se rachou um ponto de referência do pontificado de Joseph Ratzinger. De uma exceção
que muitos temem — ou defendem — se converterá rapidamente em regra.
***
(1) Curiosamente, mesmo depois de seis anos de sua publicação, o motu proprio “Summorum
Pontificum” de Bento XVI continua presente na página web da Santa Sé, mas somente em dois
idiomas, e entre os menos conhecidos: o latim e o húngaro.
Fonte: http://fratresinunum.com

Franciscanos da Imaculada fiéis lesados ante o modernismo da Igreja
20.01.2014

A Coordenação nacional Summorum Pontificum, uma associação italiana para a aplicação do Motu
Proprio de Bento XVI extremamente séria e ponderada, acaba de lançar um grito de alerta a
propósito da situação criada na Península para os fiéis ligados ao rito tradicional.
Desde as medidas tomadas contra os Franciscanos da Imaculada, em 11 de julho, data
do efeito do decreto que os atingiu, das 33 missas celebradas no rito extraordinário
todos os domingos (e por vezes todos os dias) nas casas dos Franciscanos, ou por eles em
outras igrejas (em Florença, Ferrara, Trieste, Teramo, no santuário mariano de Campocavallo, no
seminário de Sassoferrato e em “la Nunziatina”, em Roma, às margens do Tibre, não distante do
Vaticano), somente 3 missas ainda são celebradas hoje. Todavia não se trata apenas da
Itália, pois os Franciscanos têm casas em certo número de outros países pelo mundo
(especialmente nas Filipinas, no Benin, na Argentina, nos Estados Unidos). Quais autoridades
romanas ficaram inquietas com esse dano injusto causado ao direito dos fiéis?
A Coordenação sublinha também a supressão emblemática (uma suspensão? uma supressão
definitiva?) da missa celebrada desde 2001 pelo Instituto Cristo Rei Sumo Sacerdote, todos os
primeiros sábados do mês, às 11h, na capela Cesi da Basílica Santa Maria Maior, onde estão
presentes os Franciscanos da Imaculada da minoria que desencadeou as medidas romanas. Foi o
arcipreste da Basílica, o cardeal espanhol Abril y Castelló, que tomou essa decisão, cuja todo
mundo entendeu que ela tinha um ligação direta com a “condenação” dos Franciscanos.
Para dizer a verdade, essa questão dos Franciscanos da Imaculada toma o aspecto de uma pedra
no sapato do pontificado. Lançada – devemos sempre recordá-lo – sob Bento XVI, ela foi conduzida
com determinação pela Congregação pelos Institutos de vida consagrada e as Sociedades de vida
apostólica do cardeal brasileiro Braz de Aviz, espantosamente nomeado a esse posto pelo próprio
Bento XVI, em 2011, apesar de sua linha anti-Ratzinger. A carta circular, de 8 de dezembro de
2013, dirigida a todos os Franciscanos pelo comissário apostólico nomeado pelo cardeal Braz de
Aviz, o pe. Fidenzio Volpi, levantou a indignação, de tanto que ela era parcial e ideológica (porém
reveladora: o motivo da “condenação”, a saber, a ligação dos Franciscanos à liturgia tradicional e
sua crítica reformista do Vaticano II, aparece aí quase ingenuamente). A tal ponto que o escritor e
jornalista católico Antonio Socci, procedente da Comunhão e Libertação, assinou um artigo
extremamente duro no cotidiano Libero do dia 5 de janeiro em defesa dos religiosos: “No Vaticano,
há uma nova inquisição cato-progressista. Ela persegue com obstinação os Franciscanos da
Imaculada porque eles têm a fé e tantas vocações. Isso é uma vergonha! O papa está a parte
disso?” O artigo bem documentado de Guillaume Luyt no Présent de 11 de janeiro: “Franciscanos
da Imaculada: silêncio, estamos purificando“, sublinha que a expressão de indignação ultrapassa
amplamente o mundo tradicional desde o início do caso, e também que o velho assunto do “papa
mal cercado” poderia revelar-se aqui correto. De acordo com o autor do artigo, o cardeal Aviz, por
essas e outras razões, poderia ter caído em desgraça (o vaticanista Marco Tosatti relatava em
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outubro passado que ele poderia receber a sé arcebispal de Aparecida, no Brasil, com seu
santuário nacional mariano).

“O papa está a parte disso?” É claro que o Papa Francisco não tinha uma simpatia a priori pelos
Franciscanos, cujos diziam que ele criticava, na Argentina, o “rigorismo” pastoral. Ademais, o pe.
Manelli e os seus não souberam se aproveitar da mudança que foi introduzida no governo romano
com o advento do novo pontífice: um acusado pode doravante se apresentar diretamente ao papa
por um contato pessoal, o que pode mudar completamente as coisas. Além disso, a questão
levantada não deve ter parecido de uma importância primária ao papa Francisco, para o qual uma
Congregação de 300 religiosos parece certamente muito modesta. No momento do decreto, ele
ainda tinha tido a possibilidade de reconhecer o que é o catolicismo ocidental e o fato de que essa
comunidade “identitária”, formada por membros em sua maioria jovens, que tinha vocações, e que
se desenvolvia rapidamente, era, na Itália, emblemática do que qualificam de “forças vivas”, no
seio de um catolicismo cada vez mais devastado. Enfim, é muito provável que tenham lhe
apresentado a medida concernente à liturgia desse modo: visto que a missa tradicional é o pomo
de discórdia no seio da Congregação, e que a minoria alega que “obrigam” os padres que não têm
necessariamente o desejo de celebrá-la “manipulando-nos”, é necessário que uma permissão seja
solicitada pessoalmente por cada um dos padres que quiserem celebrá-la.
A supressão da missa mensal em honra do Coração Imaculado de Maria na principal igreja da
cristandade consagrada à Santa Virgem, atinge particularmente os fiéis tradicionais romanos. Fiéis
de base decidiram organizar uma vigília de oração na própria Basílica, com recitação do rosário, no
dia 25 de janeiro, para solicitar à Maria, que aqui invocam sob o título de Salus Populi Romani, a
graça da retomada da missa nesse lugar. Isso se situa na linha das iniciativas do professor Roberto
De Mattei. Depois que o vaticanista Sandro Magister advertiu por primeiro a opinião, Roberto De
Mattei mostrou toda a importância dessa questão. Em seguida ele lançou uma petição de apoio aos
Franciscanos. Podemos imaginar que a Virgem Maria está, quanto a ela, atenta ao direito dos
christifideles…
Fonte: Riposte Catholique – Tradução: Dominus Est

A Fumaça de Satanás se espalhando na Igreja: Missa Tridentina proibida
na Costa Rica
17.03.2014

Comunicado Oficial
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- Aos Católicos Perplexos da Costa Rica e do Exterior Por Una Voce Costa Rica | Tradução: Teresa Maria Freixinho – Fratres in Unum.com - A finalidade
desta declaração é apresentar um relato resumido da situação na Costa Rica, particularmente, na
Arquidiocese de San José, com relação à Missa de Sempre, também chamada de Missa
Tridentina, Missa Tradicional em Latim ou Forma Extraordinária do Rito Romano.
A Una Voce Costa Rica, afiliada à Foederatio Internationalis Una Voce, uma federação com
reconhecimento da Santa Sé, tem trabalhado nos últimos anos para que todos os católicos na
Costa Rica desfrutem daquilo que na carta que acompanha o Motu Proprio Summorum Pontificum,
de Sua Santidade o Papa Bento XVI, foi denominado “um tesouro precioso a ser preservado”.
Desde o final de 2010, primeiramente, como “Grupo São Pio V” e hoje em dia como Una Voce
Costa Rica, contatamos diversos padres diocesanos que estavam muito interessados em aprender
a celebrar a Missa, e que ficaram ainda mais motivados quando perceberam que se tratava de uma
iniciativa séria, e que esta era em grande parte conduzida por jovens. Desde o início achamos que
era muito importante que o nosso projeto fosse colocado sob os cuidados pastorais de nosso
Arcebispo (Sua Excelência Hugo Barrantes) e, portanto, nós o contatamos e lhe pedimos uma
audiência, que ocorreu no final de 2011. O bispo foi breve. Ele basicamente nos disse para
procurarmos padres interessados. Nós o fizemos e, cerca de três meses mais tarde, solicitamos
uma segunda reunião, onde apresentamos uma lista de padres, enquanto ao mesmo tempo o
informamos que tínhamos todos os itens básicos necessários para a Missa (Missal, Sacras, etc.).
Na segunda reunião o Bispo nomeou o Padre German Rodriguez (um pároco que não pertencia a
San Jose) como supervisor para todos os assuntos relacionados à Missa Tradicional.
Começamos os ensaios com os padres interessados em aprender a celebrar a Missa. Transcorridos
muitos longos dias, um deles (Padre Jose Pablo Tamayo) sentiu-se totalmente preparado para
celebrar e assim prosseguirmos para ter a primeira Missa na Igreja La Merced (onde realizamos os
nossos ensaios). Desde aquele exato momento começaram os problemas com diversos setores do
clero, até chegar ao ponto em que não tínhamos nenhum lugar para celebrar (mesmo quando
estávamos celebrando em privacidade estrita). Fomos informados que La Merced destinava-se
apenas aos ensaios e não à Missa real, e o que seria a nossa segunda Missa foi cancelada alguns
minutos antes de começar. Naquele momento, o Padre German nos facilitou um altar lateral em
sua Paróquia em Escazú, desde que as Missas fossem celebradas aos sábados e em estrita
privacidade. Ninguém podia descobrir o que estava acontecendo por lá. Certo dia fomos
repreendidos até mesmo por convidar muitas pessoas (a maioria amigos e familiares). Pediramnos também que não disponibilizássemos fotos ao público. Inicialmente, pensamos que a diocese
queria ter prudência e certeza de que a Missa seria celebrada de maneira apropriada (o que é uma
preocupação válida e sábia, e qualquer pessoa que ame a liturgia deve ter essas preocupações).
Meses se passaram e estávamos prontos para celebrar a Missa. O sacerdote estava perfeitamente
pronto, e isso foi verificado por um padre da Fraternidade São Pedro (Padre Kenneth Fryar, FSSP )
e a situação não mudou. Nós também nunca tivemos o privilégio de ter o padre German em
quaisquer de nossas Missas (e ele era o delegado do bispo e pároco da igreja que estávamos
usando), uma vez que ele sempre se retirava para cumprir seus deveres quando estávamos
começando.
Após vários meses e vendo que havia muitos fiéis interessados mas que não podiam comparecer,
solicitamos através de uma carta ao Padre German Rodriguez que nos permitisse celebrar
publicamente ao menos todo domingo do mês, e em uma Igreja na cidade capital, e não na
periferia (para facilidade de todos os fiéis que vinham de toda parte do país). Também
mencionamos que a missa poderia ser perfeitamente celebrara em um horário em que não
houvesse Missa Ordinária, a fim de não afetar os horários existentes. Nunca recebemos uma
resposta a essa carta. Tentamos contatá-lo novamente em pelo menos duas ocasiões, e não
obtivemos qualquer resposta. Na falta de comunicação eficaz com o padre delegado do Arcebispo,
decidimos contatar o Arcebispo Hugo Barrantes diretamente. Tentamos contatá-lo através de
cartas (das quais temos cópias carimbadas) em pelo menos três ocasiões, sem obtermos resposta.
Em janeiro de 2013 entregamos pessoalmente (um membro da Una Voce Costa Rica viajou ao
Vaticano) um registro completo e detalhado de todas as cartas e outras comprovações à Pontifícia
Comissão Ecclesia Dei. Em meados do ano (agora com o Papa Francisco) o Sr. Leo Darroch,
Presidente da FIUV, participou de uma reunião na Ecclesia Dei e ele pode confirmar que eles
tinham o nosso arquivo. Até hoje (março de 2014) não obtivemos resposta do Arcebispo, ou da
Ecclesia Dei, ou de qualquer outra autoridade. Também no final de agosto, quando o Monsenhor
José Rafael Quirós assumiu o encargo de nossa Arquidiocese, tentamos contatá-lo novamente e
nunca recebemos qualquer resposta às nossas cartas.
Em geral, também testemunhamos como nenhum pároco ousa autorizar a Missa sem a permissão
expressa do Arcebispo, mesmo quando eles sabem que têm a permissão geral concedida pela lei
da Igreja (desde a Quo Primum Tempore até o Summorum Pontificum). Além disso, nenhum padre
(exceto um) ousa celebrar o rito tradicional sem a aprovação do Arcebispo, muito embora a lei da
Igreja seja enfática ao afirmar que eles não precisam de qualquer permissão de qualquer
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autoridade superior.
Devemos mencionar também que antes de termos o nosso primeiro encontro com o Arcebispo, um
padre da Ecclesia Dei, Padre Mark Withoos, visitou o nosso país em suas férias a convite de
diversos fiéis de nosso grupo e de alguns fiéis de fora. A Missa que ele ia celebrar foi cancelada no
último minuto, e após uma reunião com o Arcebispo ele foi informado de que poderia celebrar
somente de maneira privada e sem a participação dos fiéis que originalmente haviam sido
convidados para o que seria uma Missa pública.
Devido a essa situação, os fiéis da Costa Rica não podem desfrutar através da Arquidiocese do
tesouro espiritual da Santa Missa, um tesouro que eles têm o direito de receber e um tesouro que
não pode ser proibido por qualquer Arcebispo, criando, assim um estado ultrajante de necessidade,
sem precedentes na história da arquidiocese. Em nosso país há uma proibição silenciosa, uma
proibição de fato, contra a Missa que santificou todos os nossos santos, desde São Gregório o
Grande até São Francisco de Assis, passando pelo Cura d’Ars, e culminando com o Padre Pio. A
Una Voce Costa Rica continuará lutando para que as regras e leis da Igreja sejam respeitadas e
implementadas em nosso país, mantendo sempre em mente que a lei suprema da Igreja é a
salvação das almas.
Deixemos que Santo Atanásio expresse a nossa esperança:
“Que Deus os console. Soube que não somente vos entristece o meu exílio, mas também,
sobretudo, o fato de que os outros, ou seja, os arianos, se apoderaram dos templos pela
violência e que, entretanto, vós fostes expulsos desses lugares. Eles possuem os
templos, em compensação vós possuis a tradição da Fé Apostólica. Eles, consolidados
nesses lugares, estão na realidade à margem da verdadeira Fé, ao passo que vós que
estais excluídos dos templos, permaneceis nessa Fé. Confrontemos, pois, o que é mais
importante: o templo ou a Fé, e se tornará logo evidente que é mais importante a
verdadeira Fé. Portanto, quem perdeu mais ou quem possui mais, o que conserva um
lugar ou o que conserva a Fé? O lugar certamente é bom supondo-se que ali se pratique
a Fé dos Apóstolos; é santo se ali habita o Santo. Vós sois os venturosos que pela Fé
permaneceis dentro da Igreja, repousais nos fundamentos da Fé e gozais da totalidade
da Fé que permanece intacta, sem confusão. Por tradição apostólica ela chegou até vós,
e muito frequentemente um ódio nefasto tem pretendido extirpá-la, mas sem êxito; ao
contrário, esses mesmos conteúdos da fé que eles quiseram extirpar, os destruíram…
Porém, repito, quanto maior é o empenho destes para dominar a Igreja, tanto mais estão
fora dela. E eles crêem estar na verdade, mas na realidade estão excluídos dela, sendo
prisioneiros de outra coisas, enquanto a Igreja desolada, sofre a devastação desses
supostos benfeitores.”
(Excerto da Carta de Santo Atanásio aos Católicos que Sofriam nas mãos de Hereges
Arianos)
São Pio X, Rogai por Nós!
Devido à proibição de-facto contra a Missa de Sempre, informamos aos católicos tradicionais em
nosso país que eles podem buscar assistência espiritual e os Sacramentos na missão recémestabelecida da boa Fraternidade Sacerdotal São Pio X (mais informações) que atualmente é a
única maneira de se ter acesso à Missa Tradicional em Latim. Nesse ínterim, a Una Voce Costa
Rical continuará trabalhando para que a Missa também seja celebrada pela Arquidiocese, de acordo
com o direito dos católicos garantido no Summorum Pontificum
Fonte: http://fratresinunum.com e www.rainhamaria.com.br
============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Declarou o Papa São Pio XII:
“Preocupo-me com as mensagens da Virgem Santíssima à pequena Lúcia de Fátima. A
insistência de Maria acerca dos perigos que ameaçam a Igreja é uma advertência divina
contra o suicídio de se alterar a fé, em sua liturgia, em sua teologia e em sua alma…
Ouço a minha volta inovadores que desejam desmantelar a Capela Sagrada, destruir a
chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso por sua
história passada…
“Dia virá em que o mundo civilizado negará seu Deus, em que a Igreja duvidará como o
fez Pedro. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Em nossas igrejas,
cristãos procurarão em vão pela luz vermelha de onde Deus os espera. Como Maria
Madalena, em prantos no sepulcro vazio, eles perguntarão: ‘Aonde eles O levaram?’”
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Lembrando: Quando um sacerdote tradicional chega numa paróquia
modernista
08.03.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br
Este artigo foi baseado num e-mail recebido de um visitante, relatando a chegada de um sacerdote
conservador diante de uma paróquia com outros sacerdotes modernistas
Quando um sacerdote tradicional chega numa paróquia modernista

Padre João, com sua longa batina preta, chegou na sua nova paróquia e entrando na Casa de
DEUS imediatamente foi saudar a Jesus Sacramentado, procurou a luz, mas só achou trevas.
Ele se perguntou: Como poderia Jesus não estar presente em Seu Lugar que sempre estivera
para ser reverenciado e adorado por todos?
Olhou em volta e nada viu. No seu coração, perguntou: Será que estou na Igreja certa? Teria
entrado por engano num templo protestante?
Tudo estava ali: Imagens de Santos, de Nossa Senhora, uma Cruz magnífica, o Altar
Sagrado...mas onde estaria Jesus Sacramentado, a Presença Real de JESUS Eucarístico, em
Corpo, Sangue, Alma e Divindade. Os fiéis entram na Casa de DEUS e logo olham para saudar
Jesus no Seu Lugar devido, mas ELE não estava mais lá no Centro da Igreja.
Perguntou ao Sacristão onde estaria Jesus Sacramentado, onde está a Luz?
E lhe respondeu: Ah, o Sacrário está na sala ao lado padre, ano passado fizemos essa mudança.
Ele pensou: Como podem retirar o Rei de Seu Lugar de destaque e respeito? Tirar Jesus do
centro de Sua Casa e o colocar de lado. Como pode ser isto? Um Rei deposto de Seu Trono
pelos que juraram honrar e manter o máximo respeito e zelo? Haveria algum engano? Qual seria a
explicação?
Então, no seu coração, ele soube que não poderia celebrar missas onde colocavam o Senhor de
Sua Própria Casa em segundo plano. Somente este desrespeito era suficiente para saber que
DEUS ali já não estava mais presente. Tomaram de assalto a Jesus Sacramentado, que
tristeza, quanta infidelidade e desrespeito com o Senhor daquela Santa Casa.
Ele resolveu falar com os outros sacerdotes da paróquia, pedir algum esclarecimento.
Perguntou ao sacristão:: Onde encontro os outros sacerdotes?
O sacristão respondeu: Devem estar na casa paroquial ali ao lado.
Saindo da Igreja, o padre dirigiu-se a casa paroquial e passando por um lindo jardim, deparou-se
com um homem de calção, camiseta esportiva e tênis, sentado num banco na porta. Ele perguntou
a este homem: Bom dia, o senhor sabe me dizer se os sacerdotes se encontram?
O homem respondeu: Se queria achar os sacerdotes da paróquia, muito prazer, já achou um.
Padre João não acreditou no que estava vendo. Como poderia estar diante de um sacerdote de
Cristo, com aqueles trajes mundanos. Será que realmente os tempos mudaram tanto? Este
sacerdote por acaso receberia algum fiel usando aquele traje mundano? Ele entendeu
imediatamente no seu coração a razão de retirarem Jesus Sacramentado, o Senhor da Casa, do
seu devido Lugar, o centro da Igreja.
Não necessitava mais de maiores esclarecimentos. Ali na sua frente estava a explicação, o
modernismo do mundo havia tomado de assalto a paróquia.
Padre João não teve dúvidas, na manhã seguinte arrumou suas malas. Era um domingo, na hora
da missa da manhã. Passou diante da porta da Igreja, viu algo que confirmou aquilo que seu
coração havia concluído. Entravam na Igreja fiéis vestindo roupas que ele nunca imaginaria ver.
Mulheres com seus vestidos decotados e curtos, atraindo para si os olhares dos homens. Dentro
da Casa de Deus os homens já pecariam em pensamento em plena celebração da missa.
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Seria isto possível? Sim, infelizmente seria.
Então, o padre João partiu, talvez encontrasse verdadeiramente um algum lugar, uma Igreja que
Senhor da Casa ainda se faça presente. Que tenha a Luz sempre acesa e não trevas.
Na certeza que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre.
Por Dilson Kutscher -www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura:
"A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem:
Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome - diz o Senhor dos
exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos;
aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito (as minhas ordens)". (Malaquias 2, 1)
"Tu és digno Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque
criaste todas as coisas, e por tua vontade é que existem e foram criadas". (Apocalipse 4,
11)
"Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória,
a honra e o louvor". (Apocalipse 5, 12)
"E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que
contêm, eu as ouvi clamar: Àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra,
glória e poder pelos séculos dos séculos". (Apocalipse 5, 13)
"É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração".
(São Lucas 17, 25)

Padre Michael Rodriguez: Todo Católico deve se opor a certas coisas
Adicionado ao www.rainhamaria.com.br em 04.08.2010
El Paso Times – Pelo Rev. Michael Rodriguez - Colunista convidado
Espero sinceramente e rezo para que os católicos de El Paso levem a sério os ensinamentos
preciosos e infalíveis da Santa Madre Igreja no âmbito moral, particularmente, aqueles mais
relevantes para a nossa cidade nesse momento crítico.
Lembrem-se: Todo católico, por fidelidade à caridade e à verdade, tem o dever absoluto
de se opor (1) ao assassinato de bebês nascituros, e (2) toda e qualquer tentativa do
governo de legalizar as uniões homossexuais.
Qualquer católico que apóia os atos homossexuais está, por definição, cometendo um
pecado mortal, e colocando a si mesmo fora da comunhão com a Igreja Católica Romana.
Além disso, um católico seria culpado do pecado mais grave de omissão se ele/ela deixou de se
opor ativamente à agenda homossexual, que prospera em enganar e esconder os seus chifres
perversos à guisa de “direitos iguais”, “tolerância”, “quem sou eu para julgar?”, etc.
A Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos publicou uma carta pastoral sobre o
matrimônio em novembro de 2009, a qual é endossada pelo nosso bispo local, sua Excelência
Reverendíssima Dom Armando X. Ochoa.
Essa carta pastoral afirma o seguinte:
“As muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós em Cristo inclui a benção do matrimônio,
um presente conferido pelo Criador desde a criação da raça humana.
“A Igreja tem ensinado ao longo das épocas que o matrimônio é uma relação exclusiva entre um
homem e uma mulher.
“Um dos acontecimentos mais problemáticos na cultura contemporânea é a proposição de que
pessoas do mesmo sexo podem se ‘casar’. Essa proposta tenta redefinir a natureza do matrimônio
e da família e, consequentemente, fere tanto a dignidade de cada pessoa humana quanto o bem
comum da sociedade.
“Não é injusto opor-se ao reconhecimento legal das uniões do mesmo sexo, porque o matrimônio e
as uniões do mesmo sexo são essencialmente realidades diferentes. A negação do status social e
legal do matrimônio para formas de coabitação que não são e não podem ser conjugais não se
opõe à justiça, pelo contrário, a justiça a requer.”
Rogo a todos os fiéis católicos que tratem os homossexuais com amor, compreensão e respeito. Ao
mesmo tempo, nunca esqueçam que o amor genuíno exige que busquemos, acima de tudo, a
salvação das almas. Os atos homossexuais levam à perdição de almas.
Recentemente, algumas pessoas escreveram cartas reclamando que em uma democracia cabe à
maioria decidir entre o certo e o errado. Essa forma de raciocínio não é apenas falsa, é ridícula!
Embora seja verdade que a maioria dos cidadãos em uma democracia tem o poder político de
impor a sua ‘moralidade’ à sociedade, essa realidade jurídica não tem nenhuma relação com o
valor moral intrínseco de ações.
Aquilo que faz algo ser bom ou mal é a ordem moral objetiva estabelecida por Deus, que também
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pode ser entendida e apreciada através do uso da razão humana. Em filosofia, isso é conhecido
como a lei natural.
Mesmo os gregos antigos tinham um respeito básico pelos princípios da lei natural.
Para simplificar: Alguém teria que ser moral e medonhamente decrépito para pensar que se 51%
dos americanos achassem que o estupro é certo, então, o estupro, com efeito, se tornaria algo
normal. Certamente, a maioria é politicamente capaz de tal voto, porém, isso nunca faria do
estupro algo moralmente correto.
A democracia corrupta existe; vocês sabem disso!
Os atos homossexuais e o aborto são indubitavelmente males morais intrínsecos. E amigos, essa
verdade objetiva não depende da opinião da maioria. Assustadoramente, se a maioria optar por
negar a ordem moral objetiva, então, todos nós sofreremos as conseqüências perniciosas.
Pe. Michael Rodríguez é pároco da paróquia de San Juan Bautista.
Fonte: http://fratresinunum.com/

A Fumaça de Satanás na Igreja: O Cisma já é Público e Notório
09.04.2012
Nota de www.rainhamaria.com.br
“Por alguma brecha a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus: existe a dúvida, a
incerteza, a problemática, a inquietação, o confronto." Papa Paulo VI em discurso de 26
/junho/1972.
Segue artigo recebido do amigo Marcelo Brandão.
=======================================
“Porque vai chegar um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas,
sentindo cócegas nos ouvidos, reunirão em volta de si mestres conforme suas paixões.
Deixando de ouvir a verdade, eles se voltarão para as fábulas. De tua parte, sê em tudo
senhor de ti mesmo, suporta o sofrimento, faze o trabalho de pregador do Evangelho,
cumpre inteiramente teu ministério.” (2Tm. 4,3-5)
O tempo que rezávamos para que não viesse tão cedo, lamentavelmente agora chegou.
Sabemos que desde o fim do Concílio Vaticano II, o relógio desta terrível e destruidora bomba
implantada por satanás e os seus no coração da Santa Igreja, tinha iniciado sua assassina
contagem,
para
um
dia,
no
futuro,
que
ninguém
sabia
quando,
explodir.
Decorreram cinqüenta longos e sofridos anos de intensa batalha espiritual e que vitimaram tantos
papas: João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e agora nosso amado Bento XVI. Todos
esses, até agora, doaram suas vidas para protelar no tempo este terrível momento tão aguardado
pelos inimigos internos e externos da Igreja de Cristo. Mas as escrituras têm que se cumprir,
literalmente,
e
o
momento
chegou;
da
purificação
da
Esposa
do
Cordeiro.
“Farei esse terço passar pelo fogo e o purificarei como se purifica a prata, e os provarei
como se prova o ouro. Ele, porém, invocará Meu Nome e Eu lhe responderei; Eu direi: É
Meu povo!, e ele dirá: JAVÉ, meu DEUS!” (Zc 13, 9)
Há muitos anos que assistimos padres, bispos, arcebispos e até cardeais capitularem, em sua
grande maioria, ao espírito do mundo, espírito de satanás.
Preocupando-se mais em agradar aos homens (sendo socialmente “corretos”), do que a DEUS
(colocando a fidelidade ao Evangelho e à Doutrina da Igreja em segundo plano).
Pois então vejamos:
- Tem bispo (Dom Paulo Sérgio Machado, bispo de São Carlos/SP*) dando total apoio aos
espíritas e condenando católicos por serem defensores da Tradição da Igreja;
- Existem centenas de bispos e padres que não permitem mais que os fiéis se ajoelhem para
JESUS Eucarístico;
- Há padres (Zezinho*) querendo esconder a verdadeira história dos fatos acontecidos na Igreja
para justificar suas profanações (a comunhão na mão foi uma permissão extraordinária
arrancada junto ao Papa Paulo VI e que os desobedientes transformaram em ação ordinária);
- Dentro de famosas congregações (Jesuítas) existem movimentos (Humanitas) pregando
ecumenismo com todo o tipo de seita;
- Na Áustria, a maioria do clero já declarou cisma aberto junto ao Vaticano;
- Na Irlanda, da mesma forma.
Isso é apenas a diminuta ponta do iceberg-cisma que cada vez mais se instala na Igreja do mundo
todo. O papa Bento XVI já tem consciência desses gravíssimos fatos, por isso muito sofre.
Rezemos por ele e pela Igreja.
Desde o Antigo Testamento, o amoroso, misericordioso e justo PAI, através de Seus profetas, já
alertava para a gravidade da apostasia dos sacerdotes:
“E agora, ó sacerdotes, é para vós esta prescrição: se não escutardes e não resolverdes
de coração dar glória a Meu Nome, diz JAVÉ dos exércitos, jogarei a maldição sobre vós e
amaldiçoarei a vossa bênção; já mesmo a amaldiçoei, pois nada tomais a peito. Eis que
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vou cortar vosso braço e espalharei excremento em vossas faces, o excremento que
provém de vossas festas; sereis levados com ele. Assim sabereis que vos dirigi esta
prescrição, para que subsista minha aliança com Levi, diz JAVÉ dos exércitos. Minha
aliança com ele era vida e paz, e Eu lhas dava; o temor: ele me temia e diante de Meu
Nome, ele ficava amedrontado.
A doutrina da verdade estava em sua boca e não havia iniqüidade em seus lábios;
caminhava comigo em paz e retidão e muita gente ele reconduzia do mal. Pois os lábios
do sacerdote guardam a ciência e é a doutrina que se busca em sua boca; porque ele é o
anjo de JAVÉ dos exércitos.
Vós, porém, vos desviastes do caminho; fizestes muita gente tropeçar na doutrina,
pervertestes a aliança de Levi, diz JAVÉ dos exércitos.
Por isso, vos tornei desprezíveis e vis entre todo o povo, pois não guardastes os meus
caminhos e fizestes acepção de pessoa na aplicação da Lei.” (Ml 2, 1-9)
“Pois eis que Eu suscitarei um pastor no país: da ovelha que desaparece ele não se
preocupará; a que falta ele não procurará; da que está ferida, ele não cuidará; a que está
de pé ele não dará amparo: mas comerá a carne da que está gorda, e a todas ele lhes
arrancará os cascos.
Ai do pastor do nada, que abandona as ovelhas! Que a espada atinja seu braço e também
o seu olho direito! Que o seu braço fique completamente dessecado, e seu olho direito
enfraqueça por completo!” (Zc 11, 16-17)
“No entanto, ninguém seja processado, ninguém repreendido: é contra ti, ó sacerdote,
que Eu vou mover o processo. Tu tropeçarás em pleno dia, de noite também o profeta
tropeçará contigo, e Eu farei desaparecer a tua mãe. O meu povo morre por falta de
instrução. Porque tu abandonaste a instrução, Eu te rejeitarei de meu sacerdócio.” (Os 4,
4-6)
“Farei entrar as mais cruéis das nações para que ocupem suas casas; acabarei com sua
orgulhosa ostentação de força, e seus santuários serão desonrados. Quando vier o
terror, procurarão salvar-se mas inutilmente. Virá desgraça sobre desgraça, boato sobre
boato; então recorrerão ao profeta, à espera de alguma visão; mas o sacerdote se
tornará incapaz de instruir e o ancião de dar um conselho. O rei se lamentará, o príncipe
estará imerso em pavor e as mãos dos cidadãos tremerão. Tratá-los-ei de acordo com
sua conduta e julgá-los-ei como eles fazem justiça. Então, reconhecerão que Sou JAVÉ.”
(Ez 7,24-27)
“... e sabereis que Sou Javé, cujos mandamentos não seguistes, cujas leis não
praticastes, mas caminhastes conforme os costumes dos povos que vos rodeiam.” (Ez 11,
12)
“Os sacerdotes deverão explicar ao Meu povo a diferença entre o sagrado e o profano e
ensiná-lo a distinguir o impuro e o puro. (Ez 44, 23)
“E depois procuram curar a ferida do meu povo assim à ligeira, dizendo: está bem, está
bem! Quando de fato nada está bem! Corarão pelos seus horríveis crimes? Mas não
sentem vergonha, são incapazes de corar. Por isso cairão com os que caem, tombarão no
tempo do castigo, diz JAVÉ.” (Jr 6, 14)
“JAVÉ disse: este povo vem a mim só com palavras, honrando-me só com os lábios, com
o coração afastado de mim, e sua religião para comigo são mandamentos humanos, pura
rotina!” (Is 29, 13)
“Ai dos filhos rebeldes! Oráculo de JAVÉ. Fazem planos, mas sem mim, e pactos que eu
não inspiro, de maneira que acumulam falta sobre falta.” (Is 30, 1)
Também os inimigos externos da Santa Igreja sempre foram abundantes e fortes. Iniciaram com o
judaísmo anticristão, encarnado pelo sinédrio de Caifás, Anás e sua descendência. Continuou com
os povos pagãos, que dominaram o mundo, e agora, mais recentemente, nos últimos séculos, com
a maçonaria e as demais sociedades secretas que dela descenderam. Essas obscuras sociedades
hoje desembocaram na ONU e suas agências tentaculares anticristãs que se infiltraram nas nações
e sociedades de todo o mundo, para planejar e implantar o futuro governo da Nova Ordem
Mundial. Esse veículo de dominação está sendo preparado para que o anticristo, quando se
manifestar, assuma o comando e o controle radical da humanidade. As hoje, aparentemente, tão
inofensivas agências da ONU serão, em um futuro muito próximo, os ministérios do governo
mundial.
Portanto, os orgulhosos, céticos e incrédulos de hoje que fazem pouco e gracejam das atuais
profecias, terão de engolir o amargor de suas abundantes lágrimas de arrependimento; para a
grande maioria, tardiamente, porque já estarão com o microchip da marca da besta implantada em
suas mãos. E praticando um ecumenismo mundial chancelado pela ONU, para o qual foram
instrumentos e serão co-responsáveis. Tudo isso em conseqüência da dureza de seus corações que
os fez debochar e perseguir os autênticos alertas Celestes.
Reafirmamos ainda que o mais terrível é a grande traição que CRISTO e a Sua Igreja novamente
101

sofrem. Os “Judas Iscariotes” de hoje já são maioria no seio da Igreja, em contraposição ao
primeiro Judas que foi minoria, dentre os primeiros apóstolos.
Nesses últimos cinqüenta anos, a derrocada foi lenta e gradual, eles foram minando e implodindo
gradativamente os alicerces da autêntica fé católica, sem deixar muitos vestígios, graças ás
grandes doses de hipocrisia que têm se utilizado:
- acabaram com a verdadeira Santa Missa, a missa Tridentina, que elevou aos altares centenas de
sacerdotes; e quantos por sua atuação pós-conciliar foram no mínimo beatificados até agora?
- suprimiram as batinas e os hábitos santos;
- banalizaram a sagrada Eucaristia com a comunhão na mão e em pé;
- profanaram esse Santíssimo Sacramento com a instituição de “ministros extraordinários da
Eucaristia” que se tornaram ordinários;
- aboliram o uso da patena, fazendo com que os fragmentos da sagrada eucaristia (Corpo, Sangue,
Alma e Divindade de Nosso Senhor) caíssem ao chão e fossem pisoteados por seus filhos;
- eliminaram os presbitérios, abarrotando de leigos e leigas os altares;
- fizeram os sacerdotes darem as costas para o Salvador e Redentor da humanidade;
- arrancaram o Trono (Sacrários) com o REI do centro (posição principal) da Sua Casa (igrejas);
- ignoram lúcifer e os demônios, afirmando que eles nunca existiram...(com essa atitude invalidam
as santas palavras de JESUS no Evangelho, que afirma claramente a existência deles; também a
grande maioria dos bispos, em todo o mundo, não nomeia mais sacerdotes exorcistas em suas
dioceses, como seria seu dever; e por quê? Não acreditam!)
-“fecharam” o inferno, dizendo que ele não existe;
- perseguiram as imagens de Nossa Senhora e dos Santos para agradar os adversários da Santa
Igreja;
- desaconselharam a oração do Santo Rosário e do terço para não contrariar os cismáticos
protestantes e evangélicos;
- inventaram um falso ecumenismo, misturando o sagrado com o demoníaco (sim, porque o que
acontece no espiritismo, candomblé e outros que tais é ação clara de satanás...);
- reúnem-se para “orar” com crenças que acreditam em falsos deuses e profetas (Buda, Maomé,
etc).
Após todas essas ações apóstatas, profanadoras e hereges, eles de maneira orgulhosa e
hipócrita vêm a público afirmar que os católicos que defendem a tradição da Igreja estão
errados!?
Nosso Senhor JESUS CRISTO afirmou em Seu santo Evangelho, que seguiremos e defenderemos
até a morte, o seguinte: “Por acaso pensais que vim trazer paz à terra? Eu vos garanto que
não, mas sim a divisão! (Lc 12, 51)
Portanto, estimados irmãos em CRISTO, a divisão entre os fiéis e os infiéis começou, e a
acomodação, a covardia e a necessidade de agradar aos homens não é fruto do Espírito Santo de
DEUS, e sim a coragem e a determinação para sermos fiéis até o fim ao santo Evangelho de Nosso
Senhor JESUS CRISTO e a Sua única e verdadeira Igreja, que eles, em sua cegueira espiritual,
insistem em destruir. Contudo, é necessária a nossa fidelidade, mesmo que isso nos custe esta
passageira vida terrena. No entanto, a coroa da glória estará a nossa espera.
Sejamos, pois, fiéis, amorosos, fortes e corajosos, como Nosso Senhor JESUS CRISTO foi, ao
enfrentar sua dolorosíssima paixão e morte na cruz.
Oremos e vigiemos para não cairmos no canto das sereias dominadas por satanás, que buscam
sepultar o autêntico catolicismo, com sua doutrina, dogmas e tradição herdados dos apóstolos,
mártires, santos doutores e santos papas da Igreja de CRISTO.
“Naquele tempo, JESUS disse: Eu te bendigo, PAI, Senhor do Céu e da Terra, por teres
ocultado estas coisas aos sábios e entendidos e as teres revelado aos pequeninos. Sim,
PAI, porque desta maneira é que se realizou o que dispusestes na tua benevolência.” (Mt
11, 25)
Marcelo Brandão - Porto Alegre RS - Abril 2012. - www.rainhamaria.com.br

A Igreja e o avanço do aborto, casamento homossexual e todas as idéias
pervertidas!
(Nosso problema é a Igreja Católica e o seu silêncio: onde está a indignação?)
A Fumaça de Satanás na Igreja
29.01.2014
Uma carta de Mario Palmaro
Por Rorate-Caeli | Tradução: Fratres in Unum.com
O que publicamos a seguir é um pouco incomum, mas como se trata de algo central na vida da
Igreja e do nosso trabalho, nós o oferecemos sabendo bem que ele demanda um esforço
considerável por aqueles que querem compreender as coisas completamente. Mario Palmaro, um
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escritor bem conhecido aos leitores da La Nuova Bussola Quotidiana, escreveu-me uma longa carta
para expressar publicamente a sua indignação sobre a direção que a Igreja está tomando, acima
de tudo com relação à agressão homossexual que é de interesse para o mundo todo. Minha
resposta segue esta carta, e com ela, não quero fechar a discussão, mas abri-la para outras
contribuições. Palmaro, com o seu amigo e colega Alessandro Gnocchi, estava no centro da
polêmica nos últimos meses por causa de uma série de artigos no Il Foglio, quando eles criticaram
duramente o Papa Francisco. O próprio Papa, então, telefonou para Palmaro, após descobrir que
ele sofria de uma grave enfermidade. Daí, gostaria de aproveitar a oportunidade de pedir a todos
os nossos leitores que rezem por ele.
Riccardo Cascioli,
Diretor da La Nuova Bussola Quotidana
[diário católico on-line]
8 de janeiro de 2014
Prezado Diretor,
Li o seu editorial de 3 de janeiro [de 2014] – “Renzi – se isso é progresso!” , e eu só posso
concordar com a sua análise sobre o novo Secretário do Partido Democrático [Socialista] – sua
autoconfiança astuciosa, seu transformismo, a contradição inevitável entre dizer que é católico e a
sua promoção de coisas que entram em conflito não apenas com o catecismo, mas com a lei
natural. Gostaria de acrescentar minha apreciação por tudo que vocês têm feito já há algum tempo
com a Bussola em face ao ataque homossexual, e não quero reprová-los de qualquer maneira.
A fumaça de Satanás na Igreja.
Entretanto, sinto a necessidade de escrever a vocês e a seus leitores. Com toda a honestidade:
Será que o nosso problema é realmente o Matteo Renzi? Nós realmente esperávamos que
alguém que se tornasse Secretário do Partido Democrático passasse a defender a família natural e
os nascituros, a combater a inseminação artificial, o aborto e se opor à eutanásia? Perdoe-me,
você está realmente familiarizado com o eleitorado PD, que inclui católicos em comissões
pastorais, freiras e párocos? Em sua opinião, o que o eleitorado quer de Renzi? É óbvio:
“casamento homossexual” e adoções “lésbico-democráticas”. Por acaso você já ouviu o trabalhador
médio que vota na esquerda? Em sua opinião, eles querem a defesa do casamento natural ou eles
querem conselhos para os nossos irmãos homossexuais tratados de maneira tão horrivelmente
discriminatórias? Paremos de acreditar que o problema é o Niki Vendola* ou os extremistas
comunistas feios e ruins e que é importante ser moderado; os pontos de referência para o homem
médio são Fabio Fazio* e Luciana Littizzetto*, o Coop, Gino Strada*, Enzo Bianchi* e Eugenio
Scalfari*. Renzi coloca todos esses ingredientes em seu liquidificador, mistura-os bem com doses
homeopáticas de Don Ciotti* e Don Gallo*, e o resultado é a mistura perfeita que mantém juntos a
“pequena paróquia democrática” e o Arcigay. Esperar alguma coisa diferente dele seria estúpido.
O escândalo, perdoe-me, é outro. Comparado a Renzi – o Secretário do PD que flerta com os
homossexuais, o escândalo está em ouvir os expoentes do Nova Centro-Direita que estão dizendo:
“As uniões civis não são uma prioridade para o governo”. Você percebe isso? Não é que a NCD
salta como uma mola e declara: nunca votaremos a favor essas uniões – jamais! Não: ele diz que
elas não constituem uma prioridade. Alguém encontra Hitler que está falando sobre sua vontade de
construir câmaras de gás. Será que essa responde desse jeito: “Veja bem, Adolf, isso não é uma
prioridade.” Faremos isso, faremos isso também, tudo a seu tempo”?
Assisti o ministro de governo, Hon. Lupi – um católico, que explicou a situação em um programa
da Rai News. Com uma cara muito constrangida e os olhos aterrorizados de alguém que está
pensando (mas posso estar equivocado): “Dane-se! Agora tenho que falar sobre os princípios não
negociáveis e os homossexuais, e acabarei como Pietro Barilla. Terei que deixar o meu ministério
estratégico e importante, onde posso fazer tanto bem para meu país e meu movimento. E então,
Lupi se refugia nesse tema bem conhecido chamado “prioridades”, como todos os demais corações
e leão em Angiolino e o partido de Roccella: não, as uniões civis não são prioridade.
Obviamente, é pior: no mesmo programa de notícias, havia Scelta Civica (Escolha Cívica) dizendo:
temos que defender os direitos das pessoas homossexuais. Scelta Civica, creio eu, é o mesmo
partido criado no furor por Todi 1* e Todi 2*, que os bispos italianos haviam erigido como um novo
baluarte para valores não negociáveis sob a liderança ‘muito católica’ de Mario Monti. Então, temos
o pior dos piores. Nas mesmas notícias havia uma “senhora” pertencente à Forza Italia que
anunciou em tom triunfante que eles teriam colocado suas propostas para direitos homossexuais
junto com as de Renzi. Ouvi um rufar de tambores vindo de longe contra as uniões civis da Lega
de Salvini e ainda mais debilmente de Fratelli d’ Italia. O fim.
Não, prezado Diretor, meu problema não é Matteo Renzi.
Meu problema é a Igreja Católica. O problema é que, em relação à questão do surto
mundial do lobby homossexual, a Igreja está silenciosa. Temos silêncio do Papa até o
mais humilde dos sacerdotes nas periferias. E se o Papa fala, no dia seguinte o Padre
Lombardi tem que retificar, especificar, esclarecer e diferenciar. Por favor, abstenha-se de
desempoeirar cartas e declarações feitas pelo Cardeal Jorge Mario Bergoglio dez anos
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atrás. Se hoje eu descobrisse que meu filho usa drogas, o que eu diria para ele: “vá e leia
novamente a declaração conjunta feita por mim e a sua mãe seis anos atrás que lhe
dissemos para você não usar drogas”? Ou eu olharia para ele e tentaria chacoalhá-lo
imediatamente da melhor maneira possível?
Prezado Diretor, onde estão a Conferência Episcopal e os bispos nesta batalha? Um silêncio
ensurdecedor se abateu sobre eles. Na verdade, não: Mosenhor Domenico Mogavero,
Bispo de Mazara del Vallo, ex-sub-secretário do CEI e canonista – não menos – falou –
oh, e como ele falou:
“A lei não pode ignorar centenas e milhares de pessoas que estão coabitando. É certo que os
casais que estão coabitando sejam reconhecidos também na Itália sem colocá-los em termos iguais
com as famílias.” Para Mogavero, “O Estado pode e deve proteger o pacto que dois coabitantes
fizeram entre si. Ao contrário da misericórdia cristã e dos direitos universais – note bem – dois
coabitantes não existem perante a lei. Hoje em dia, se um dos dois for levado para o hospital, o
outro não recebe informações médicas ou da assistência prodigalizada, como se eles fosse um
forasteiro.” O Bispo conclui: “Eu acho que é legítimo reconhecer direitos, como a reversibilidade
dos planos de aposentadoria ou transferência de renda em vista da importância da pessoa. É
insustentável – ressalta Mogavero – que o coabitante seja um Zé Ninguém para a lei.” E com
relação à Igreja, para a qual o Papa Francisco convidou a uma reflexão sobre este tema, em vista
do Sínodo extraordinário sobre a Família, “sem equipará-los aos casais casados, não há
obstáculos às uniões do direito consuetudinário.” Amém.
Você compreende isso, caríssimo Diretor? Logo em breve eles irão levar meu filho de sete anos e
na escola o farão brincar com uma camisinha e com os seus órgãos genitais, e o que a Igreja fala
comigo? Sobre cargas de barcos que afundam próximo a Lampedusa, sobre Jesus que era um
refugiado, sobre um jesuíta obscuro do século XVII que acaba de ser beatificado!
Não, meu problema não é Matteo Renzi.
Prezado Diretor, onde está o Arcebispo de Milão, Angelo Scola, nessa batalha?
Em breve eles irão nos impedir de dizer e escrever que a homossexualidade é contra natureza, e o
Scola fala comigo sobre meias castas e da necessidade de compreender e valorizar a cultura de
Roma. E, novamente, foi o Arcebispo de Milão que há algumas semanas convidou o Arcebispo de
Viena, Schönborn, para nossa Catedral: como a Igreja está desaparecendo na Áustria, eles
lhe pediram para vir e explicar aos padres de nossa diocese como obter esses resultados
– qual era o segredo deles. Apenas isso: um treinador levou o seu time ao rebaixamento na
liga, e assim nós lhe daremos o posto de ensino em Coverciano! [O centro de treinamento e
quartel técnico da Selação de Futebol Nacional Italiana.]
E você olharia para a coincidência, dentre outras coisas: Schönborn – que veste o hábito de São
Domingos e Tomás de Aquino – veio para explicar aos padres ambrosianos que ele havia intervindo
pessoalmente para proteger a nomeação de dois homossexuais para o conselho paroquial.
Schönborn diz que ele os encontrou e: “Eu vi dois jovens puros, mesmo se a coabitação deles não
é o que a ordem da criação previu.” Aí está, prezado Diretor, esta é a pureza de acordo com um
príncipe da Igreja no alvorecer do ano de 2014.
E meu problema deveria ser Matteo Renzi e o PD?
Eles vão levar o meu filho de sete anos de idade e fazer uma lavagem cerebral nele para achar que
a homossexualidade é normal e nesse meio tempo, meu Arcebispo convida um bispo para a
Catedral a fim de me ensinar que dois homossexuais vivendo juntos são exemplos de pureza?
E para terminar. O Matteo Renzi que promove as uniões civis é um derivado fisiológico de um Papa
que, em suas viagens é entrevistado por jornalistas no avião e declara: “Quem sou eu para julgar”,
etc, etc. Obviamente, eu também sei que estes dois não são da mesma natureza, que o Papa é
contra essas coisas e certamente sofre com relação a elas, e que ele está motivado por boas
intenções. Todavia, fatos são fatos. Confrontado com uma pequena frase – memorável vinda da
boca do Papa, “Quem sou eu para julgar”–, toneladas de artigos corretivos e retificadores podem
ser escritos, que tropas incansáveis de “normalistas” têm feito atualmente há meses, a fim de
dizer, não se preocupem, tudo está bem – tudo está bem.
Porém, nós dois sabemos muito bem, e todo mundo que conhece os mecanismos de
comunicações também, que, “Quem sou eu para julgar” é uma lápide em qualquer
batalha política e judicial com relação ao reconhecimento dos direitos homossexuais. Se
estivéssemos jogando rugby, eu lhe diria que essa pequena frase ganha em poucos
segundos mais metros a favor do lobby homossexual, do que décadas de trabalho pelo
movimento homossexual do mundo. Eu vou lhe dizer também, que bispos como Mogavero, na
sombra dessa pequena frase “quem sou eu para julgar”, podem construir castelos de dissolução
sem impunidade, e a única coisa que nos resta a fazer é manter nossas bocas fechadas.
Sejamos claros: imputar que o Papa ou a Igreja são culpados porque todos os países do mundo
estão reconhecendo a homossexualidade como algo normal seria tolice: essa onda crescente é
incontrolável, não pode ser reprimida. A razão é simples: Londres e Paris, Nova York e Roma,
Bruxelas e Berlim se tornaram um gigantesca Sodoma e Gomorra. Entretanto, o problema é se
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queremos admitir, contestar e denunciar isso ou se queremos bancar os espertos e nos
escondermos atrás de “Quem sou eu para julgar”. O problema também é se essa Sodoma e
Gomorra mundial merecem a linguagem da misericórdia e compreensão.
Bem, então, eu queria saber por que também não reservamos a mesma misericórdia para os
traficantes de armas químicas, os comerciantes de escravos e os corruptos financeiros? Eles
também não são pecadores? Certo? Ou será que eu tenho que pedir a Schönborn para encontrar
com eles para um almoço e avaliar a sua pureza?
Prezado Diretor, a situação até agora é muito clara: Qualquer político católico, intelectual ou
jornalista mesmo, se quiser lutar no frente de batalha gayzista se encontrará apunhalado nas
costas pelo misticismo de misericórdia e perdão. Estamos todos completamente sem moral e
qualquer bispo, padre, teólogo, direto de um semanário diocesano ou político do tipo
católico democrata pode calar a boca com esse “Quem sou em para julgar”. Seríamos
crivados de balas como um faisão de fazenda em uma perseguição de caçada por tipos como
Mogavero.
Prezado Diretor, o nosso problema não é Matteo Renzi.
O nosso problema, o meu problema, é que outro dia o Santo Padre disse que o Evangelho “não é
proclamado com surras doutrinais, mas com doçura.” Também aqui, eu gostaria de pedir aos
“normalistas” e desperdiçadores de tempo para se absterem. Mesmo eu sei que efetivamente o
Evangelho é anunciado com isso – além do fato de que João Batista tinha os seus próprios
métodos bruscos, e que o Senhor o define “como o maior dentre os nascidos de uma mulher”.
Mas você sabe muito bem que com essa pequena frase, nós dois fomos pescados como um
bacalhau.
Nós dois temos lutado contra a legalização do aborto, do divórcio, da fertilização in vitro,
da eutanásia, das uniões homossexuais e de políticos ardilosos como Matteo Renzi, que
estão promovendo e disseminando todas essas coisas. Porém, vá lá, nós somos ambos
golpeadores doutrinais irremediáveis, pessoas sem caridade, especialistas em ética, “teólogos”,
como alguns jornalistas do Comunhão e Libertação nos chamam. Além disso, o fenômeno como La
Bussola e Il Timone são exemplos anacrônicos dessa falta de caridade, desse rigor moral pouco
apresentável. E mais, os esforços diários, titânicos dos “normalistas” não serão suficientes para
subtrair esses títulos de deslegitimização do catolicismo oficial, uma vez que todos os exercícios de
equilíbrio na tentativa de manter os seus pés em dois sapatos diferentes sempre acabam, mais
cedo ou mais tarde, com uma luta trágica no vazio.
Eu também acho que o problema – esqueça o aspecto pessoal – não é os sujos, feios e maus
Gnocchi e Palmaro, por causa do que eles escreveram no Il Foglio.
Eu escreveria a mesma coisa novamente, dez, cem, mil vezes mais, uma vez que, infelizmente,
tudo será aprovado da pior maneira, muito pior do que aquilo que jamais poderíamos prever.
Essa é a razão pela qual, caro Diretor, o nosso problema e o problema de católicos e pessoas
comuns não é o Matteo Renzi.
O problema é a nossa Madre Igreja, que decidiu nos abandonar na selva do Vietnam: Os
helicópteros decolaram e fomos abandonados, um de cada vez, para sermos capturados pelos
“relativistas vietcongs.” Não estou protestando por mim mesmo, e você sabe os motivos. E, além
disso, prefiro mil vezes permanecer aqui mesmo esperando um vietcong, do que entrar em um
desses helicópteros, em que talvez haja a promessa de um pequeno assento em alguma
conferência clerical do tipo Scienza e Vita, sob a ilusão de que somos parte, de alguma maneira, do
poder oficial, juntamente com todos os demais movimentos eclesiais. Ou com a idéia maluca –
escrita em preto e branco – que, Gnocchi e Palmaro talvez estivessem certos, mas eles não
deveriam ter dito isso, porque certas verdades não devem ser pronunciadas, em vez disso, eles
deveriam ser contestados publicamente, a fim de confundir o inimigo.
Não, não estou protestando por mim.
Entretanto, ainda tenho o problema desse meu filho de sete anos de idade e também três outros
mais velhos. Não quero e não posso lhes dar a resposta das cargas de barco que afundam perto de
Lampedusa, o exemplo homossexual de pureza do cardeal Schönborn, as meias castas e o elogio
da cultura de Roma pelo Cardeal Scola, o desprezo pelas surras doutrinais de acordo com o Papa
Francisco e o elogio às uniões civis por Mogavero. Não posso contar a essas crianças o conto de
fadas chamado “Matteo Renzi.” De qualquer jeito, com relação a Renzi, dez minutos feitos bem por
Crozza* irá dar um jeito nele.
Prezado Diretor, querido Riccardo, por que será que eu escreveria essas coisas para você? Porque
na noite passada eu não consegui dormir. E porque eu gostaria de entender – e fazer uma
pergunta aos leitores da Bussola: O que mais precisa acontecer na Igreja para os Católicos
se levantarem, de uma vez por todas, e gritarem sua indignação do alto dos telhados?
Atenção: Estou me dirigindo a católicos individuais, não a associações, encontros secretos,
movimentos, seitas que há anos estão gerenciando os cérebros dos fiéis para os benefícios de
terceiros, ditando a linha que os seguidores têm que seguir. Parece-me que esses grupos estão
colocados sob o cuidado daquele minus habens [de inteligência inferior] e dirigidos à distância por
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indivíduos mais ou menos carismáticos, que são mais ou menos dignos de confiança. Não, não:
aqui estou fazendo um apelo às consciências individuais, aos seus corações, a sua fé e sua
virilidade. Antes que seja tarde demais.
Devo isso a você, meu querido Riccardo. Devo isso a todos aqueles que me conhecem e ainda têm
estima pela minha pessoa e pelo que eu represento. Perdoe-me por ter me aproveitado de sua
paciência e também a dos seus leitores.
Mario Palmaro
__________________
[Nota da tradutora italiana]: Tradução para inglês ligeiramente adaptada para se
conformar com o estilo informal usado por Mario Palmaro – Francesca Romana. Fonte:
Bussola Quotidiana
Notas do Tradutor:
*Niki Vendola, ativista LGBT, político de esquerda
*Fabio Fazio, apresentador de TV do canal de esquerda RAI 3
*Luciana Littizzetto, comediante, anticatólica, faz programas de TV para a COOP
*Gino Strada, foi cirurgião, Fundador da ONG italiana Emergência
*Enzo Bianchi, Prior da Comunidade Monástica de Bose (Biella), mas não um sacerdote, e escritor
católico progressista
*Eugenio Scalfari, editor do diário de esquerda – La Repubblica.
*Todi 1 e Todi 2 – dois Forums realizados na Todi, Umbria por associações e pessoas de inspiração
católica no local de trabalho em outubro de 2012
*Crozza, comediante de sátira mordaz
*Don Ciotti, sacerdote católico, escritor, ativista social, particularmente contra drogas e a Máfia
*Don Gallo, sacerdote católico, já falecido e famoso por seus ideais comunistas e ativismo social
Fonte: http://fratresinunum.com/

Santo Atanásio: Os novos arianos são os modernistas que se apropriaram
dos templos
14.07.2013

“Não devemos perder de vista a Tradição, a Doutrina e a Fé da Igreja Católica, tal como
o Senhor ensinou, tal como os Apóstolos pregaram e os Santos Padres transmitiram. De
fato, a Tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de
ser Cristão e não merece mais usar este nome.” Santo Atanásio
Santo Atanásio: “Quanto mais os mais violentos tentam ocupar os lugares de culto, mais
eles se separam da Igreja. Eles sustentam que representam a Igreja, mas na realidade
são aqueles que são, por sua vez, expulsos dEla; e se extraviam”.
Palavras de Santo Atanásio aos cristãos que estavam sofrendo sob os arianos:
“Que Deus vos console! (...) O que entristece (...) é o fato de que os outros [fala aqui dos
arianos] ocuparam as igrejas com violência, porque naquele período vós estáveis fora
delas.
É um fato que eles tenham a Sé, mas vós tendes a Fé Apostólica. Podem até ocupar as
nossas igrejas, mas estão fora da verdadeira Fé. Vós vos encontrais fora dos locais de
culto, mas a Fé habita em vós. Vejamos: o que é mais importante, o local ou a Fé? A
verdadeira fé, obviamente: Quem perdeu e quem ganhou nessa luta: quem mantém a Sé
ou quem observa a Fé?
É verdade, os edifícios são bons, quando lá é pregada a Fé Apostólica; eles são santos, se
tudo se realiza neles de modo santo (...)
Vós sois aqueles que são felizes, vós que permanecei dentro da Igreja pela vossa Fé, a
qual mantendes íntegra nos fundamentos como chegaram até vós através da Tradição
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Apostólica, e se algum execrável ciumentamente tenta abalá-la, em várias ocasiões, não
obtém sucesso.
Estes são aqueles que se separaram dEla na crise atual. Ninguém, nunca, prevalecerá
contra a vossa Fé, amados irmãos, e nós cremos que Deus fará restituir um dia nossas
igrejas.
Quanto mais os mais violentos tentam ocupar os lugares de culto, mais eles se separam
da Igreja. Eles sustentam que representam a Igreja, mas na realidade são aqueles que
são, por sua vez, expulsos dEla; e se extraviam.”
Mesmo que os católicos fiéis à Tradição estejam reduzidos a um punhado são eles e
apenas eles a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Os outros são os modernistassecularistas, apóstatas, profanadores, hereges e cismáticos!
(Coll. Selecta SS. Eccl. Patrum. Caillu e Guillou, vol. 32, pp 411-412)”.
Fontes:http://nullapossiamocontrolaverita.blogspot.com.br/2013/07/sant-atanasio-quanto-i-piuviolenti.html. http://farfalline.blogspot.com.br Tradução: Giulia d'Amore
Saiba mais:
Santo Atanásio de Alexandria, Bispo de Alexandria, Confessor e Doutor da Igreja;
nascido c. 296, falecido em 2 de maio de 373
CONTENDO:
1. Arianismo: heresia devastadora
2. Atanásio: sustentáculo anti-ariano
3. Moldador dos acontecimentos
4. Jovem Patriarca de Alexandria
5. A astúcia dos santos
6. Exílio causado por amor à ortodoxia
7. Perseguição inclemente ao Santo
8. O grande iluminador
«O século IV, a idade de ouro da literatura cristã, nos oferece em seus umbrais a figura gigantesca
de Atanásio de Alexandria, o homem cujo gênio contribuiu para o engrandecimento da Igreja,
muito mais que a benevolência imperial de Constantino. Seu nome está indissoluvelmente unido ao
triunfo do Símbolo de Nicéia»1, que ainda hoje rezamos.
«Há nome mais ilustre que o de Santo Atanásio entre os seguidores da Palavra da verdade, que
Jesus trouxe à terra? Não é este nome símbolo do valor indomável na defesa do depósito sagrado,
da firmeza do herói face às mais terríveis provas da ciência, do gênio, da eloqüência, de tudo o que
pode representar o ideal de santidade de um Pastor unido à doutrina do intérprete das coisas
divinas? Atanásio viveu para o Filho de Deus; Sua causa foi a de Atanásio. Quem estava com
Atanásio, estava com o Verbo eterno, e quem maldizia o Verbo eterno, maldizia Atanásio»2,
comenta
Dom
Guéranger,
o
admirável
autor
eclesiástico
do
século
XIX.
É esse grande Santo que comemoramos no dia 2 de Maio.
ARIANISMO: HERESIA DEVASTADORA
Deus nosso Senhor permitiu que houvesse várias heresias logo no início da Igreja. Com isso, ao
refutá-las, os doutores foram explicitando a verdade católica a partir da Revelação e estabelecendo
assim os fundamentos básicos sobre os quais se firmasse a verdadeira doutrina.
Uma das heresias que mais dano causou à Igreja, a partir do século III, foi o arianismo, devido ao
apoio que encontrou da parte de muitos bispos e imperadores.
Na segunda metade do século III, Melécio, Bispo de Lycopolis, rompeu com São Pedro de
Alexandria, provocando um cisma que dividiu o patriarcado de Alexandria. Melécio caiu em cisma
(ou seja, provocou uma divisão) por ter discordado da indulgência do Santo ao receber de volta à
Igreja cristãos arrependidos que, por fraqueza, haviam oferecido incenso aos ídolos para evitar a
morte.
Ário, homem intrigante, habilidoso, persuasivo, vindo da Líbia, juntou-se aos cismáticos. Elevado
ao sacerdócio pelo primeiro sucessor de São Pedro de Alexandria, ambicioso e buscando
preeminência, Ário começou a pregar uma nova doutrina, que negava a divindade de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Santo Alexandre, novo Patriarca de Alexandria, condenou-a como herética.
ATANÁSIO: SUSTENTÁCULO ANTI-ARIANO
«Jamais, talvez, nenhum chefe de heresia possuiu em mais alto grau que Ário as qualidades
próprias para esse maldito e funesto papel. Instruído nas letras e na filosofia dos gregos, dotado
de uma rara fineza de dialética e de linguagem, ele conseguia dar ao erro o aspecto e o atrativo da
verdade. Seu exterior ajudava a sedução. Seu orgulho se disfarçava sob uma simples vestimenta,
sob um olhar modesto, recolhido, mortificado, que lhe dava um falso ar de santidade, e ao qual ele
sabia aliar um trato gracioso e um tom doce e insinuante»3. Isso lhe abriu a porta dos grandes e
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poderosos do mundo. Eusébio de Cesaréia lhe concedeu asilo e o protegeu. Eusébio de Nicomédia
tornou-se seu mais forte defensor. Por isso sua heresia estendeu-se séculos afora, provocando
grande mal à Igreja. (Qualquer semelhança de atitude com alguma proeminente ”novidade”
religiosa populista entre nós, nos dias de hoje, com certeza não é mera coincidência...) *
O crescimento e o tumulto da nova heresia preocupou o Imperador Constantino, que enviou o mais
venerado Prelado da época, Ósio de Córdoba, a Alexandria, para tentar fazer cessar a "epidemia".
Este, estando com Santo Atanásio, reconheceu logo sua ortodoxia; bem como a má-fé e erro de
Ário. Por isso, aconselhou o Imperador a convocar um concílio em Nicéia, para condenar a nova
heresia. Neste foi composto o famoso Credo de Nicéia, que alguns heresiarcas assinaram
constrangidos, e outros, recusando-se a fazê-lo, foram exilados.
Foi ali, na grande assembléia, que um pequeno grande homem, secretário de Santo Alexandre, se
fez notar pelo fogo de suas palavras, eloqüência e amor à ortodoxia católica. Era ele Atanásio.
MOLDADOR DOS ACONTECIMENTOS
«Atanásio era uma dessas raras personalidades que deriva incomparavelmente mais de seus
próprios dons naturais de intelecto do que do fortuito da descendência ou dos que o rodeiam. Sua
carreira quase personifica uma crise na história da Cristandade, e pode-se dizer dele que mais deu
forma aos acontecimentos em que tomou parte do que foi moldado por eles»4. A esta descrição
psicológica devemos acrescentar sua fé profunda e inabalável, a serviço da qual colocou suas
qualidades naturais.
De estatura abaixo da média (pelo que foi objeto de debique por parte do apóstata Juliano),
segundo seus biógrafos, era de compleição magra, mas forte e enérgico. Tinha uma inteligência
aguda, rápida intuição, era bondoso, acolhedor, afável, agradável na conversação, mas alerta e
afiado no debate.
A História não guardou o nome de seus pais. Pela alta formação intelectual que ele demonstra
ainda jovem, julga-se que pertencia à classe mais elevada.
JOVEM PATRIARCA DE ALEXANDRIA
Ainda adolescente, foi notado e apreciado por Santo Alexandre, que o tomou sob sua proteção e,
com o tempo, o fez seu secretário. No Concílio de Nicéia ainda não havia recebido a ordenação.
Mas, cinco meses depois, Santo Alexandre, ao falecer, designou-o como seu sucessor na Sé de
Alexandria. Atanásio tinha apenas trinta anos de idade.
Triste herança recebeu o jovem bispo. Durante seus primeiros anos de episcopado, os melecianos
e arianos juntaram-se para tumultuar o povo e lançar o espírito de revolta, de que se alimentam
as heresias. Pois o arianismo, se bem que tivesse um suposto fundamento religioso, era mais um
partido político de agitadores, como muitos movimentos da esquerda católica de hoje em dia. Não
havia calúnia, difamação e ardil que os arianos não inventassem contra Atanásio, para minar sua
autoridade.
O Imperador Constantino, perdendo sua mãe Santa Helena, ficou sob a influência de sua irmã
Constância, conquistada pela heresia. A pedido dela, fez voltar do exílio os hereges exilados em
Nicéia, enquanto perseguia os católicos ortodoxos.
A ASTÚCIA DOS SANTOS
Apenas retornado do exílio, Eusébio de Nicomédia convoca um concílio em Cesaréia, sede do outro
Eusébio ariano, para condenar Santo Atanásio. Este é intimado a comparecer em Tiro — para onde
o concílio havia sido transferido — a fim de responder às acusações assacadas contra ele.
Fizeram entrar uma mulher de cabelos desgrenhados que, com altos gritos, acusou o Santo de ter
dela abusado. Um dos padres de Atanásio, percebendo o jogo, levantou-se e foi até a impostora,
exclamando: «Como! Então é a mim que imputas esse crime?!» Ela, que não conhecia Atanásio,
replicou: «Sim, é a ti. Eu bem te reconheço». Houve uma gargalhada geral, e a miserável fugiu
cheia de confusão.
Mas isso não desarmou os impostores. Mostrando uma mão ressequida, afirmaram pertencer a um
tal Arsênio, que havia tempos desaparecera, e certamente fora esquartejado por Atanásio para
efeitos de magia. Atanásio faz entrar na sala o próprio Arsênio, que descobrira na solidão do
deserto. Mostrando-o, disse aos acusadores: "Vejam Arsênio, com suas duas mãos. Como o
Criador só nos deu duas, que meus adversários expliquem de onde tiraram essa terceira". Os
hereges, confundidos, provocaram verdadeiro tumulto e suspenderam a sessão.
EXÍLIO CAUSADO POR AMOR À ORTODOXIA
Com calúnias e outros artifícios, os hereges, que gozavam do prestígio do poder imperial,
conseguiram que o Santo fosse exilado cinco vezes.
O primeiro exílio, em Treveris, durou cinco anos e meio, terminando em 337 quando, com a morte
de Constantino, seu filho do mesmo nome chamou Atanásio para ocupar novamente sua Sé. No
ano anterior, Ário, sentindo-se mal quando era levado em triunfo pelos seus partidários, teve que
retirar-se a um lugar escuso, onde morreu com as entranhas nas mãos.
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Entretanto, morto o heresiarca, não morreu a heresia, que em 340 conseguiu impor um bispo
herege em Alexandria, tendo Atanásio que fugir para o exílio em Roma. Foi bem acolhido pelo
Papa, que condenou o intruso.
Atanásio passou três anos em Roma, onde introduziu os monges do Oriente. Publicou na Cidade
Eterna grandes obras contra os hereges arianos. Em 343 foi exilado para a Gália.
A década de 346 a 356 foi o período de ouro para Atanásio na Sé de Alexandria. Pôde dedicar-se
inteiramente ao ministério episcopal, instruindo o clero e o povo, dedicando-se aos necessitados e
favorecendo
a
vida
monástica.
Sobretudo
fortaleceu
na
fé
os
católicos
fiéis.
Em um novo concílio, em Milão, em 356, os arianos obtiveram que Santo Atanásio fosse mais uma
vez exilado. Ele retirou-se então para o deserto do alto Egito, levando uma vida de anacoreta
durante os seis anos seguintes, vivendo com os monges e dedicando-se a seus escritos.
PERSEGUIÇÃO INCLEMENTE AO SANTO
Com a subida de Juliano, o Apóstata, ao trono imperial, Atanásio pôde voltar, em 362, a
Alexandria. Mas, pouco depois, ciumento do prestígio do Santo, o ímpio imperador mandou exilá-lo
de novo. Não foi por muito tempo, pois Juliano faleceu no ano seguinte, depois de ter tentado
restaurar no Império o paganismo. O novo imperador, Joviano, anulou o exílio de Atanásio, que
voltou mais uma vez a Alexandria.
Favorecido com a boa vontade do novo Imperador, o patriarca pensava desta vez poder dedicar-se
inteiramente às suas ovelhas. Joviano, entretanto, faleceu no ano seguinte, e Atanásio foi mais
uma vez exilado. Conta-se que teve de refugiar-se durante quatro meses no túmulo de seu pai.
O povo de Alexandria não podia passar sem seu zeloso pastor. Recorreu nessa ocasião a Valente,
irmão do Imperador ariano Valentiniano, e obteve que Atanásio pudesse voltar em paz à sua
igreja.
Assim, depois de uma vida tão tumultuada e de tantos perigos, Santo Atanásio, como ressalta o
Breviário Romano, "morreu em paz em seu leito", no dia 18 de janeiro de 373. Havia governado,
com intervalos, durante 46 anos, a igreja (diocese) de Alexandria.
O GRANDE ILUMINADOR
«No caráter de Atanásio — disse Bossuet — tudo é grande. Toda sua vida é a revelação de
uma energia prodigiosa, que só encontramos em épocas decisivas. Indiscutivelmente
sua grandeza como homem o coloca na primeira linha dos caráteres mais admiráveis que
produziu o gênero humano. Como escritor e Doutor pôde ser chamado de o grande
iluminador e coluna fundamental da Igreja».
Fonte: http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/pais_da_igreja/s_atanasio_de_alexandria.html
Texto (e comentário) * enviado pelo amigo Marcelo Brandão, em 14 de julho de 2013.
www.rainhamaria.com.br

São Roberto Bellarmino e os Papas:

“Tanto quanto se está autorizado a resistir a um Papa que cometa uma agressão física, é
permitido resistir-lhe se fizer mal às almas ou perturbar a sociedade e, com mais forte
razão ainda, se procurar destruir a Igreja. É permitido, digo, opor-se a ele não
cumprindo suas ordens e impedindo que sua vontade se realize. Não é lícito, porém,
julgá-lo, impor-lhe uma punição, nem depô-lo, pois estes são atos próprios de um
superior.” (De Romano Pontifice, livro II, cap. 29).
"Deve-se saber, não obstante, que, onde houver perigo para a fé, os prelados devem ser
repreendidos até publicamente pelos súditos". (São Tomás de Aquino, Summa Theologica,
IIa - IIae, Q. 33, a.4, ad 2)
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Profecia de São Francisco de Assis sobre o cisma e a apostasia
06.04.2013
São Francisco ficou conhecido entre os frades Franciscanos como o Santo Pai ou Pai Seráfico.
Alguns dos seus escritos foram traduzidos para inglês, em 1882, por um frade Franciscano e foram
publicados num livro pela R. Washbourne, sob o título:

Só encontrei estes textos na sua tradução Inglesa. O Original foi digitalizado pela Google e faz
parte da coleção da Universidade de Harvard. Pode ler o original a partir do seguinte endereço, no
capítulo “Algumas Profecias do Pai Santo S. Francisco”, XIII, página 248:
http://www.archive.org/details/worksseraphicfa00frangoog
Quando li pela primeira vez esta profecia, ela vinha numa versão brasileira e tinha-lhe sido
amputada a primeira frase de São Francisco. Procurei o livro de onde poderia ter sido extraída esta
profecia, e só encontrei a versão inglesa publicada em 1882. Como a tradução brasileira não
estava inteiramente fiel ao texto original em inglês, resolvi fazer uma nova tradução. São muito
semelhantes, quase que só com algumas diferenças de estilo. Como tinha sido retirada a primeira
frase do que São Francisco disse, soou-me a que havia a intenção de forçar o texto a se referir
exclusivamente aos últimos tempos da humanidade, quando, ela podia ter sido dita só com a
intenção de alertar os seus irmãos para problemas que adviriam nos próximos anos a seguir à sua
morte e relacionados a algum falso papa que surgisse logo a seguir. Mas dada a intensidade e
amplitude da profecia, considero que pode muito bem servir os dois propósitos, mas em particular,
o que se destinava a nos alertar, a todos, sobre os últimos tempos, sobre a apostasia final da
igreja e ao falso profeta que há de ser o precursor do anticristo.
Tradução do livro “WORKS OF THE SERAPHIC FATHER ST. FRANCIS OF ASSISI”
Capítulo - Algumas Profecias do Santo Pai S. Francisco”, XIII, página 248.
Pouco antes da morte do Pai santo, ele convocou os seus Filhos e alertou-os sobre os
problemas que haviam de vir, dizendo:
«Ajam com bravura, meus irmãos; ganhem coragem e confiem no Senhor. Em breve se
aproxima o tempo no qual haverão grandes provas e aflições; perplexidades e
discórdias, tanto espirituais como temporais, virão em abundância; a caridade de muitos
esfriará, enquanto a malícia dos ímpios aumentará.
Os diabos terão um poder fora do usual; a imaculada pureza de nossa Ordem, e de
outras, será tão obscurecida, que haverá bem poucos Cristãos que obedecerão ao
verdadeiro Soberano Pontífice e à Igreja Romana com corações leais e caridade perfeita.
Nos tempos desta tribulação, um homem não canonicamente eleito será elevado ao
Pontificado, que, com sua astúcia, empenhar-se-á em levar muitos ao erro e à morte.
Então escândalos se multiplicarão, a nossa Ordem será dividida, e muitas outras serão
totalmente destruídas, porque consentirão o erro em vez de o combater.
Haverá uma tal diversidade de opiniões e cismas entre as pessoas, os religiosos e o
clero, que, se aqueles dias não fossem abreviados, segundo as palavras do Evangelho,
até os eleitos seriam levados ao erro, se não fossem guiados, no meio de tão grande
confusão, pela imensa misericórdia de Deus.
Então a nossa Regra e nosso modo de vida serão violentamente combatidos por alguns, e
provas terríveis cairão sobre nós. Os que permanecerem fiéis receberão a coroa da vida;
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mas ai dos que, confiando somente em sua Ordem, caírem em mornidão, pois não serão
capazes de suportar as tentações permitidas como teste para os eleitos.
Os que perseverarem em seu fervor e mantiverem sua virtude com amor e zelo pela
verdade sofrerão injúrias e perseguições como sendo rebeldes e cismáticos; pois os seus
perseguidores, instigados por espíritos malignos, dirão que prestam um grande serviço a
Deus, eliminando aqueles homens pestilentos da face da Terra; mas o Senhor será o
refúgio dos aflitos, e salvará todos que nEle confiarem. E a fim de serem como o seu
Mestre, estes, os eleitos, agirão com confiança e com sua morte obterão para si próprios
a vida eterna; escolhendo obedecer a Deus e não aos homens, eles não temerão nada e
preferirão perecer do que aprovar a falsidade e a perfídia.
Alguns pregadores manterão silêncio sobre a verdade, e outros a calcarão aos pés e a
negarão. A santidade de vida será desprezada até pelos que exteriormente a professam,
pois naqueles dias Nosso Senhor Jesus Cristo lhes mandará não um verdadeiro pastor,
mas um destruidor».
Fonte: http://www.amen-etm.org - do amigo João Bianchi - Portugal
www.rainhamaria.com.br

Em nome da modernidade constroem Igrejas para agradar aos homens,
não a DEUS
22.03.2013
Artigo adicionado ao www.rainhamaria.com.br em 25.02.2009.
Começamos este artigo com alguns exemplos de belas Igrejas.
Aqui em Piracicaba - SP, no bairro da Paulicéia, nós encontramos a Igreja Matriz da paróquia do
Imaculado Coração de Maria.

O edifício da matriz é imponente e simples, conforme a foto. De muitos bairros e de distâncias
consideráveis é possível avistar a matriz – graças ao relevo muito irregular de Piracicaba. A matriz
se destaca, apontando para o céu.
Muitas igrejas em Piracicaba, as mais antigas, possuem um interior belíssimo, com destaque
para a Igreja “dos Frades”, toda revestida com afrescos.
Elas eram construídas num tempo em que a atenção das pessoas, durante o oficio
religioso, deveria estar voltada para cima, por isso as pontas das torres possuem uma
agudeza evidente.
Todas elas resplandecem o ideal máximo da religiosidade: ir ao encontro de Deus!
Hoje, esse ideal parece ter se perdido por completo. As novas construções não inspiram tal atitude,
não suportam que se olhe para cima ou se admire a beleza de um afresco ou das imagens.
Vejam essas imagens das belas igrejas piracicabanas (da diocese) construídas um pouco
antes de 1965:
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Agora compare aos os prédios construídos depois desse período:
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Há algumas exceções, mas a regra é a observada acima. É por isso que os piracicabanos mais
velhos falam em “igreja antiga” e “igreja nova”.
O que está acontecendo com as nossas edificações? Elas só podem refletir a nossa fé!
Antes, a direção era o céu; hoje, precisamos apenas de barracões para aglomerar o maior
número de pessoas para a reunião semanal.
A beleza deu lugar ao feio, vulgar e profano. Em algumas igrejas você não sabe se entrou
na Igreja Católica ou num centro comunitário. Isso é lamentável e não é privilégio só de
Piracicaba, mas do mundo inteiro.
Alguns arquitetos de igreja embarcaram na onda do “quanto menos melhor” e do “todo mundo
precisa entrar”. As novas construções são projetadas não com a finalidade religiosa, mas sim de
abrigar o maior número de pessoas possível. Daí o templo se perde e os salões reinam. E com isso
a nova teologia, tão condenável, que afirma que a missa nada mais é que uma ceia festiva
consegue se enraizar ainda mais nos corações dos leigos.
Nossas paredes estão desnudas! Não há mosaicos, pinturas, ícones, vitrais, imagens, nada! Até
mesmo no altar não há nada além de uma mesa, uma cadeira para o “presidente da
assembléia” e uma cruz – afinal, somos cristãos!
Há uma enorme diferença em participar de uma missa numa Igreja e num barracão. Seus
pensamentos são outros, sua mente se eleva a outros lugares.
Se a arquitetura religiosa católica não tem qualquer efeito sobre as pessoas, como pensam os
novos arquitetos dos barracões, então por que a Igreja gastou tanto tempo projetando belíssimas
construções, quer em basílicas ou pequenas capelas? A construção importa e muito. Eu diria que
hoje ela é ainda mais importante!
Numa sociedade secularizada não é importante que a Igreja se destaque, não apenas no âmbito
moral, mas também no campo visual. A matriz que desponta na paisagem nos lembra que a Igreja
estará sempre lá, apontando para o destino último de todos nós: Deus!
E a construção de Igrejas belas não pode ser impedida apenas pela vã desculpa do melhor
aproveitamento do dinheiro. De fato as igrejas modernas custam menos (bem menos) que as
Igrejas antigas, com todos os seus detalhes e acabamentos. Mas a economia financeira custa caro
para as almas!
Fonte: juliemaria.wordpress.com
===============================================
22.03.2013 - CONTINUANDO ESTE ARTIGO...
O Santuário das Mães, em Novo Hamburgo RS, foi todo construído na forma de Pirâmide (um
símbolo também illuminati/maçônico). Inclusive onde fica o Altar. Um visível forte apelo a
modernidade do nosso tempo. (espero que seja só isto mesmo)
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Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Gostaria que refletissem nas palavras deste artigo abaixo do site Arquitetura e o Sagrado.
Em tempos modernos, Igrejas Católicas modernas!
Por Fabricio Forg
“Ainda que entendamos a arquitetura como ofício de um artista, ele tem a liberdade da composição
estética, mas deve seguir um programa de necessidades, idealizado pelo cliente. Diferente dos
complexos programas das igrejas antigas, nos modernos templos sagrados católicos a liberdade
impera.
Não há mais lugar sagrado, o presbitério não se distingue mais da nave, nem precisamos
mais de transepto: a Igreja se reduziu a mais um local de reunião, e cabe ao arquiteto
concebê-lo da forma mais conveniente.
Quando existem exigências, elas fogem totalmente do que era o catolicismo originalmente. Nos
anos 1980, por exemplo, o movimento progressista exaltou o batismo de imersão, exigindo a
existência de uma banheira próxima ao altar. Na verdade, a pia batismal “desde o Vaticano II,
tinha girado um pouco por toda a igreja.” 1 De início, os litúrgicos julgavam fundamental que ela
ficasse bem visível, mas naquele momento, o consenso era que a visibilidade era o menos
importante.
Nos anos 1990, tornou-se moda incluir obras de arte temporárias de “símbolos universalmente
reconhecíveis”, sejam eles pagãos, gnósticos ou políticos. Para a nova composição visual, a
ambientação e o mobiliário também tiveram que ser revisitados.
As cadeiras agora circundariam o altar. Não haveria genuflexórios, e as poltronas –
extremamente confortáveis – seriam convites a posturas mais relaxadas como cruzada de
pernas, pois posturas informais calhavam bem com a atmosfera criada pela nova decoração. Como
não haveria um ponto monárquico – já que o altar poderia estar mais baixo e o sacerdote, quando
sentado desapareceria – o silencio sacramental não tinha porque existir também: no lugar
dele, burburinho e bate-papo entre os fiéis. Uns procuram amigos e parentes com o olhar, e
trocam “tchauzinhos”. Se alguém estava lendo, só se ficaria sabendo por causa das caixas de som.
No altar, nenhuma referência ao sacrifício, assemelhando-se a uma mesa de jantar. Não
há iconografia sacrifical, e poucas vezes um Crucifixo destacado — as igrejas modernas
evitam os símbolos católicos como o Crucifixo ou a cruz latina, e quando elas existem estarão
como um signo a ser decifrado.
Na hora da comunhão, muitos leigos distribuindo as hóstias, se colocando nos mais diversos
lugares do salão. Ainda sobre o presbitério, nas últimas décadas o Santíssimo Sacramento foi
levado para uma sala à parte. O tabernáculo do novo estilo pode assemelhar-se a uma
gaiola de passarinhos ou até a um totem. Outros são cilíndricos ou cônicos, conhecidos como
“torres do sacramento”. O ambiente em torno nada tem de sacral, acolhedor, nobre ou elevado, e
não convida à adoração.
Seguindo esta tendência, no ano 2000, projetos visaram marcar a arquitetura católica do novo
milênio.
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A Catedral Cristo da Luz, em Oakland, Califórnia.
O projeto vencedor do escritório Skidmore, Owings & Meril L.P. propôs ‘uma concha gigante semiaberta, uma caixa torácica ou pança de uma baleia’. Foi a primeira catedral que iria ter um teto
retrátil. (...) O jornal The San Francisco Chronicle descreveu a proposta como ‘uma estrutura de
costelas de aço pintado, vidro e concreto, que parece tão futurista como os restos de um esqueleto
de uma criatura pré-histórica corcunda’. O edifício não passa despercebido e “tem a força plástica
das maiores Igrejas Católica além de um interior muito harmonioso”, contudo a simbologia
religiosa não fica evidente nem no interior, nem no exterior da edificação.”

Catedral Cristo da Luz, Califórnia. E.U.A.
Para encerrar este texto:
Sinal dos Tempos: Cadeiras plásticas dobráveis no lugar de bancos com genuflexórios.
Em 15.03.2012
Uma nova tendência que se espalha também pelo Brasil.
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Warendorf, Alemanha — Os fiéis que vão à Missa na igreja de Santa Maria, em Warendorf, estão
enxergando vermelho: os antigos bancos de carvalho desapareceram e foram
substituídos por assentos dobráveis de plástico.
Uma coleção variada e colorida no lugar dos assentos: os bancos azuis procedem da diocese, os
vermelhos da cidade e os de madeira das salas de aula do ginásio diocesano.
Muitos fiéis expressam o seu descontentamento. Especialmente porque agora eles não podem
mais se ajoelhar durante a oração.
A razão dos assentos: a igreja deve se tornar um espaço para experiências [como
apresentações, debates e concertos].
Fonte: http://fratresinunum.com/
Diz na Sagrada Escritura:
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
Nas aparições em Fátima, 1917, Nossa Senhora antecipou:
“Virão modas que ofenderão muito a Deus... O Céu não tem modas, o mundo as tem
todas...”

O Papa Francisco rompeu com a Tradição da Igreja?
21.03.2013
O Papa Francisco, desde que foi eleito, já rompeu por 19 vezes com a Tradição cerimonial e
litúrgica da Igreja Católica. (isto apenas até março de 2013.)
1 - Disse que foi eleito pelos cardeais, bispo de Roma, em vez de dizer que foi eleito Papa da Igreja
Universal. Assim coloca-se ao nível dos outros bispos, negando a supremacia de Papa;
2 - Não aceitou vestir o mantelete Papal nem as vestes completas de Papa no dia da sua
eleição;
3 - Não aceitou o carro papal e quis ir no micro-ônibus com todos os outros cardeais, evidenciando
uma clara campanha midiática e populista de humildade;
4 - Foi à recepção para pagar a conta da casa de Santa Marta. Evidenciando também uma clara
campanha de humildade. (Ué, mas vocês não acham isto uma coisa maravilhosa? Achamos sim,
para ser bem franco é maravilhoso até demais...)
5 - Não aceitou usar ao peito o Crucifixo Papal e continuou a usar a sua cruz de bispo, com
uma figura de braços cruzados (que não simboliza Jesus, crucificado de braços abertos... Afinal
que figura será esta que ele faz questão de destacar...) oposta à cruz arredondada, e não a
convencional.
6 - Não aceitou usar os sapatos vermelhos tradicionais de papa, continuando com os pretos de
bispo. (porque são ortopédicos, e não mais um arroubo de humildade como decantou a mídia
secularista, atéia e maçônica, pois o sapateiro do Vaticano com certeza – o que daria muito na
vista - não foi avisado de que ele seria o escolhido...)
7 - A Dom Marini disse que o carnaval acabou e que aquelas vestes papais, se quisesse, que
as usasse ele. (então temos de perguntar, se os outros valorosos Papas participavam de
algum carnaval dentro do Vaticano? Isto inclui também o Papa Emérito Bento XVI?)
São Tomás de Aquino disse na Summa Theologica: «É reprovável desprezar as honras, de
modo a negligenciar aquilo que as merece».
8 - Não quis andar no papa-móvel, mas sim num jeep descapotável.
9 - Não deu a Bênção aos jornalistas por se encontrarem alguns que não eram católicos, para
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não ferir as suas consciências.
10 - No Angelus não se dirigiu aos fiéis em várias línguas como é habitual.
11 - Na Capela Sistina voltou a colocar o altar "versus populum" em vez de manter o "versus
Deum".( Por que rejeitou ele o altar antigo, que era utilizado pelos Papas Bento XVI e
João Paulo II, se é exatamente nessa posição que o celebrante fica com o rosto voltado
para Deus e as costas para os homens?)
12 - Durante a Missa de entronização não foram lidas as leituras em várias línguas.
13 - Mandou que fosse um padre ortodoxo a ler o Evangelho em grego.
14 - Fez a homilia da Missa de entronização a partir do ambão, em vez de fazer desde a sua
cátedra, como manda a liturgia papal.
15 - Não recebeu os bens a consagrar das mãos dos fiéis.
16 - Depois da Consagração não ajoelhou diante do Corpo de Cristo. . Pouco tempo atrás
aceitou de joelhos a bênção de um pastor protestante. (Será que ele tem algum problema
físico que não possa dobrar os joelhos? Mas se tem deve ser bem recente, pois existe foto
dele (abaixo) ajoelhado para receber a benção de um pastor protestante... E foto relativamente
recente...

-Estranhíssimo isso: não se ajoelha para receber Jesus que acaba de se fazer presente na
Sagrada Eucaristia (Francisco NÃO SE AJOELHA durante o rito da Consagração...), e se
prostra de joelhos para receber a “benção” de um “pastor” protestante?!
Santo Padre Pio XI em sua Encíclica “Mortalium Animus” sobre o ecumenismo e os
ecumenistas, declarou:
"Assim sendo, é manifestamente claro que a Santa Sé, não pode, de modo algum,
participar de suas assembléias e que, aos católicos, de nenhum modo é lícito aprovar ou
contribuir para estas iniciativas se o fizerem concederão autoridade a uma falsa religião
cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo (...) Acaso poderemos tolerar - o
que seria bastante iníquo - que a verdade e, em especial a revelada, seja diminuída
através de pactuações? No caso presente, trata-se da verdade revelada que deve ser
defendida".
17 - Não deu a comunhão aos fiéis.
18 - Não aceitou o anel de ouro papal, mas sim um de prata dourado oferecido por um
cardeal maçom. (Opa... Mas que história é essa?)
O Santo Padre também resolveu não usar o anel do Pescador de ouro sólido que havia sido
encomendado pela Santa Sé e, ao invés, utilizará um anel de prata, revestido de película de ouro,
que pertenceu ao Arcebispo Macchi, secretário particular do Papa Paulo VI. Este anel, após
a morte do arcebispo, pertenceu a outro padre, e então ao Cardeal Giovanni Battista Re, que o deu
ao novo Sumo Pontífice. O novo anel não contém a tradicional imagem de São Pedro como
pescador, atirando uma rede ao mar, imagem essa que é usual nos anéis do Pescador de
sucessivos pontífices. Ao invés disso, o anel contém uma imagem do rosto de Pedro, segurando as
chaves.
ATENÇÃO: Outras informações importantes que os católicos precisam saber... Cardeal
Pasquale Macchi, Prelado de Honra e Secretário Particular de Papa Paulo VI, até ser
excomungado pelo mesmo por heresia. Foi reempossado pelo Secretário de Estado Jean
Villot, comprovadamente maçom, e feito cardeal.
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No início de setembro de 1978 o recém empossado Papa João Paulo I pediu ao seu Secretário de
Estado, Cardeal Jean Villot, iniciar uma investigação nas operações do Banco Vaticano.
Concordou também em se encontrar com a delegação de congressistas americanos para discutir
sobre o controle da população mundial e da natalidade.
Em 28 de setembro de 1978 João Paulo I apresenta ao Cardeal Villot uma lista de pessoas a serem
transferidas, ou a apresentarem as suas resignações, ou demitidas. Todas as pessoas da lista
eram suspeitas de serem membros do grupo Maçônico “P2″, inclusive o próprio Villot.
Em 29 de setembro de 1978 o Papa João Paulo I é encontrado morto na cama. Villot emite falsas
declarações à imprensa acerca das circunstâncias envolvendo a morte, remove todas as
evidências chaves do quarto do Papa e ordena que o corpo seja embalsamado
imediatamente, sem a autópsia… (isto é fato e contra fatos não há argumentos)
Mas não era a Maçonaria convencional que preocupava o Papa João Paulo I, embora a
filiação a essa sociedade fosse considerada pela Igreja motivo para excomunhão automática. Sua
preocupação maior era com a loja maçônica ilegal que se expandira além das fronteiras da Itália
em sua busca de dinheiro e poder, denominando-se P2. O fato de ter penetrado no Vaticano e
estabelecido vínculos com padres, bispos e até mesmo cardeais fez da P2 um anátema
para Albino Luciani.
Voltemos ao Papa Francisco:
19 - Tem no seu brasão de armas, o pentagrama, estrela de cinco pontas, a estrela de
Salomão, que é um símbolo maçônico por excelência, conforme a comparação abaixo. (o
brasão do Papa, e ao lado o símbolo maçônico) - Depois de denúncias e pressões este
brasão abaixo (inicial) foi alterado, retirando-se a estrela de cinco pontas -.

As cinco pontas da Estrela ainda lembram os cinco sentidos que estabelecem a comunicação da
alma com o mundo material. Tato, audição, visão, olfato e paladar, dos quais para os Maçons
três servem a comunicação fraternal, pois é pelo tato que se conhecem os toques Pela
audição se percebem as palavras , e pela visão se notam os sinais. (dizem que os maçons
se reconhecem de longe somente pelos sinais, uma espécie de codigo secreto entre eles
escondido nas palavras e imagens)
Mesmo diante de todos estes fatos, tentando não querendo condenar as ações deste Papa, por ser
apenas o inicio de seu Pontificado, mas devemos estar no mínimo VIGILANTES. De minha
parte, não quero declarar que o Papa Francisco poderá ser um cismático e reformador, que
aguarda o momento exato para fazer uma verdadeira revolução nos ensinamentos da
Igreja. Ou um falso profeta, como muitos anunciam que fará uma aliança com o chamado
Anticristo, que segundo muitos católicos e até estudiosos já está em vias de se declarar ao Mundo.
Disse o Padre Paulo Ricardo em recente vídeo: Não devemos acusar e condenar o Papa
Francisco antecipadamente por ser totalmente diferente do Papa Bento XVI; nota-se isto
principalmente na liturgia e nos demais fatos acima apresentados. O Padre Paulo também disse
que devemos aguardar com fé para ver o que vai acontecer de fato. Segundo ele, essa é a atitude
correta de um católico. Eu concordo com o Padre Paulo Ricardo em parte, mas como católico,
tenho a obrigação de observar as coisas um tanto “diferentes” por assim dizer, que me são
mostradas as claras.
"O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de
cima dos telhados". (São Mateus 10, 27)
Um fato que realmente me deixou perplexo foi o Papa Francisco declarar: “o carnaval
acabou”, se referindo as vestes papais. Não mostrou essa mesma humildade que prega
todo dia, pois, parece querer dizer, de forma clara, que os outros valorosos Papas faziam do
Vaticano uma espécie de Circo, quando na verdade sempre defenderam a sacralidade e a tradição,
deveres de um autêntico católico!
Somos acusados de falar contra o Papa Francisco, mas como católicos conservadores e
tradicionais, fieis aos ensinamentos bi-milenares da Igreja, observamos fatos muito estranhos
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acontecendo em comparação com os papas anteriores, e mesmo assim seremos obrigados ao
silêncio? Nos veriam como inimigos?
"Tornei-me, acaso, vosso inimigo, porque vos disse a verdade?" (Gálatas 4, 16)
Enviado pelo amigo João Bianchi - Portugal - http://www.amen-etm.org
Artigo adaptado por Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br
Fonte também utilizada: http://fimdostempos.net

Dom Henrique Soares da Costa: Sobre as facilidades litúrgicas... Pense um
pouco...
09.04.2013

Que engano tão nocivo achar que temos que facilitar as coisas para atrair as multidões: facilitar a
liturgia, fazendo dela um show de futilidades e criatividades; facilitar a moral cristã,
escondendo e adocicando as exigências do Evangelho; facilitar a fé católica, escondendo seus
pontos mais difíceis para a mentalidade atual. Não são as facilidades que atraem; o que atrai é o
amor! Quando as pessoas amam, são atraídas e sentem prazer e alegria em renunciar e fazer
sacrifícios por Aquele ao qual amam.
O futuro da Igreja não está em facilitar as coisas, mas em encantar, apresentando Jesus
com toda Sua inteireza de doçura, beleza, simplicidade, radicalidade, verdade,
exigências e retidão.
Talvez não venham multidões. Não há nenhum problema! O que importa é que, os que vierem,
sejam tão apaixonados, estejam tão prontos a dar a vida, a perder tudo por Aquele que nos
encanta, que causem espanto e admiração nos que estão fora! Somente assim o cristianismo será
crível. Fora disso, existem somente truques ilusórios, que não encherão nem as igrejas
nem os corações.
É tempo de acordar, é tempo de ter juízo, é tempo de voltar ao essencial, é tempo de ser
fiel novamente, sendo cristão de corpo inteiro e católico sem meias palavras!
Somente para ilustrar isto, tomo a palavra do mais jovem participante do Sínodo dos Bispos sobre
a Evangelização, ocorrido em Roma, no ano passado. Com santa ousadia, Tommaso Spinelli,
catequista de jovens na cidade de Roma, 23 anos, falando com veemência, pediu que a catequese
tenha “substância”, que os padres sejam guias fortes, audazes, sólidos em sua vocação e
identidade.
“Infelizmente há padres que perderam a identidade, a cultura e o carisma… Não gostamos
de padres que querem se travestir de jovens ou, pior ainda, adotar as incertezas e o estilo de vida
de jovens… A mesma coisa quando na liturgia, tentando ser originais, caem no ridículo…
Eu lhes peço que tenham a coragem de ser vocês mesmos… Não tenham medo de nos
propor as verdades da fé… Temos fome infinita de algo de eterno e de verdadeiro”. E o moço
terminou pedindo três coisas: (1) Aumentar a formação dos padres, não só espiritual, mas
também cultural, pois nunca terá credibilidade junto aos jovens o padre que não souber
dar razões daquilo que diz; (2) Redescobrir o Catecismo da Igreja Católica,
principalmente em suas primeiras secções, que falam sobre a fé e os sacramentos, e são
as mais lindas; (3) Cuidar mais da Liturgia: nós jovens não queremos celebrações
simplificadas, aguadas, dessacralizadas, mas bem realizadas, dignas, que traduzam
nossa identidade cristã!
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Dom Henrique é bispo auxiliar em Aracaju-SE
Fonte: www.amormariano.com.br
(dos amigos Ataide e Mateus - visita recomendada)
===============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
O Papa Pio XII, de veneranda memória, já mostrava aos católicos de seu tempo quão terrível é a
atitude daqueles que, desobedecendo às exortações da Santa Sé, introduziam no Santo
Sacrifício da Missa e nas atitudes dentro da Sagrada Casa de Deus, mudanças muitas vezes
contrastantes com as prescrições do Santo Magistério:
“Não é possível deixar ao arbítrio dos particulares, ainda que sejam membros do clero, as
coisas santas e venerandas relativas à vida religiosa da comunidade cristã, ao exercício do
sacerdócio de Jesus Cristo e ao culto divino, à honra que se deve à santíssima Trindade, ao
Verbo encarnado, à sua augusta Mãe e aos outros santos, e à salvação dos homens; pelo
mesmo motivo a ninguém é permitido regular neste campo ações externas que têm nexo íntimo
com a disciplina eclesiástica, com a ordem, a unidade, a concórdia do corpo místico e,
não raro, com a própria integridade da fé católica.” - Papa Pio XII, Mediator Dei, n. 52
Diz na Sagrada Escritura:
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o
amor do Pai.Porque tudo o que há no mundo - a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida - não procede do Pai, mas do mundo.O
mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus
permanece eternamente". (1 Jo 2, 15-17)
“Ai dos filhos rebeldes! Oráculo de JAVÉ. Fazem planos, mas sem mim, e pactos que eu
não inspiro, de maneira que acumulam falta sobre falta.” (Is 30, 1)

Aberração Litúrgica na Itália: Arcebispo Celebra Missa pintado como
palhaço
12.12.2012
Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Essas são algumas imagens que dispensam comentários e palavras, pois uma imagem vale mais
que mil palavras.
Abaixo o Arcebispo italiano (isto mesmo um Arcebispo, acredite se quiser) Giancarlo
Bregantini María, membro da Comissão Pontifícia do Clero para Vida Consagrada, se maquiando
com tinta vermelha, para celebrar uma Missa. (aliás, francamente eu nem quero saber do que
se trata e a que grupo este Arcebispo quer agradar se pintando para uma Missa, contra fatos não
existem argumentos)
Vejas as imagens, pois elas falam por si mesmas:
Fonte: http://eccechristianus.wordpress.com/2012/12/04/aberraciones-liturgicas-xxxvi/
Arquidiocese de Campobasso-Bojano. Itália
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Preparando-se para Celebração. (só não sei exatamente o que ele vai celebrar com essa tinta
no rosto)

Celebrando uma "suposta" Missa, será? (realmente é o Fim dos Tempos, não tem como
negar essa aberração)

Essa nem quero comentar, Apostasia do Fim dos Tempos. (com tinta vermelha no rosto)
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Estes são alguns dos Sacerdotes do Fim dos Tempos, o Carnaval na Casa de DEUS esta
consumado.

Dizer o que desta imagem? É ver para crer. São os religiosos deste Fim dos Tempos.
Diz na Sagrada Escritura:
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
Gostaria de comentar mais alguma coisa, mas realmente nem sei mais o que dizer, talvez tudo
resuma-se no termo APOSTASIA DO FIM DOS TEMPOS,
Nosso Senhor Jesus Cristo a São Pio de Pietrelcina: (que profecia, isto no ano de 1913)
“Minha casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos”.
“O meu coração”, diz Jesus, está esquecido. Já ninguém se preocupa com o meu amor. Estou
sempre triste. Minha casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos; mesmo os
meus ministros, que sempre considerei com predileção, que amei como a pupila de meus olhos,
deveriam consolar o meu Coração cheio de amargura, deveriam ajudar-me na redenção das almas.
“(342)
Disse certa vez o Santo Dom Bosco: "O padre não vai sozinho para o Céu. Nem para o
inferno. Se agir bem irá para o Céu com as pessoas que ajudou com seu bom exemplo.
Se for infiel, envolver-se em escândalos, se perderá com as pessoas condenadas por seu
escândalo".
O Santo Padre Pio resume numa frase: "O Sacerdote, ou é um Santo, ou é um demônio."
Ou santifica, ou arruína.
Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos
últimos tempos, será espoliada da sua virtude.
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O espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça da
abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o poder dos
prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de sacerdotes
apóstatas".
São Gregório, como Papa, foi um exemplo de humildade. Quando recebia louvores pelo que fazia,
respondia com palavras que indicavam como era grande sua humildade.
Escreveu uma obra - A Regra Pastoral, ou simplesmente Pastoral - tratando dos deveres de um
Bispo. O livro se tornou um clássico, sendo requerido que todos os Bispos do mundo nele pautem
sua conduta.
Em certo ponto desse livro, dizia São Gregório:
"Os bispos são os olhos do povo. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes
estão submetidos só podem cair em confusão e erro".
E a nossa pergunta continua...
Quem defenderá a autêntica Fé Católica? E a Igreja? A salvação das almas? A tradição
herdada dos santos doutores e santos papas? A unidade? A obediência à Santa Sé? Ao
Papa (na época Bento XVI)?
O antigo e hipócrita silêncio do consentimento... Ou seria da perda da Fé? Já não acreditam
em mais nada, por isso aceitam tudo?
Diz na Sagrada Escritura: (a Sabedoria de DEUS é algo maravilhoso)
"Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam
indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é
impuro". (Ez 22, 26)
Que DEUS possa Iluminar o coração deste Arcebispo.
Por Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Mais Apostasia e Profanação
08.12.2012 - “E disse-lhes: Está escrito: Minha casa é uma casa de oração (Is. 56, 7), mas
vós fizestes dela um covil de ladrões (Jr. 7, 11)!” (Mt. 21, 13)
Estimados irmãos em CRISTO e MARIA, assistimos hoje a maior perseguição movida contra a
Igreja do SENHOR em todos os tempos; e não só de seus milenares inimigos e perseguidores
externos, mas principalmente dos Judas e “quintas colunas” que se infiltraram e se estabeleceram
em altos postos dentro Dela, inclusive como príncipes da Igreja (cardeais). Esses têm se valido de
estratégias hipócritas, tais como o modernismo, o ecumenismo e a “teologia da libertação” para
disseminarem o erro da dessacralização e angariarem adeptos entre os eclesiásticos fracos de fé
em todo o mundo: padres, bispos, arcebispos e cardeais. Também entre os diáconos, religiosos e
religiosas, e principalmente, na grande maioria dos leigos acomodados e oficialistas, aqueles que
praticam uma ”fé” burocrática e cega, pois não só não enxergam, como se negam a ver os claros
sinais dessa apostasia destruidora que dilacera os últimos alicerces da verdadeira Igreja, a Católica
Apostólica Romana, a única que foi fundada por Nosso SALVADOR e REDENTOR, JESUS CRISTO!
(Mt. 16, 18)
No entanto, nós, uma minoria católica (e não nos iludamos, pois seremos poucos até o último dia),
que por Misericórdia e Graça do TODO PODEROSO, tudo está vendo e tudo está entendendo,
precisamos manter sempre acesa essa chama que DEUS colocou em nossos corações e não desistir
nunca de combater o bom combate (segundo exorta-nos o grande São Paulo), ou seja, fidelidade
ao Evangelho, a Doutrina, aos Dogmas e a Tradição de nossa Fé Católica, aquela herdada dos
santos Apóstolos, santos Mártires, santos doutores e santos Papas. Os homens apostatam e caem,
mas como nos alertou nosso amado JESUS: “... Minhas PALAVRAS NÃO PASSARÃO!” Seremos
sempre poucos, muito poucos, mas o SENHOR nos fortalecerá e nos conduzirá (se fiéis a ELE
permanecermos), enquanto em vão os apóstatas, profanadores e cismáticos nos perseguirão.
Tudo isto acima foi reafirmado, porque não podemos deixar passar “em brancas nuvens” mais
uma gravíssima profanação na Casa do SENHOR, até porque, quem cala consente e também
se torna conivente: a “última moda” entre os modernistas apóstatas e profanadores, aqueles que
relativizaram o sagrado em conseqüência do enfraquecimento de sua fé, e só se preocupam em
agradar os homens e a sociedade para massagear seu ego, é franquear Catedrais, Igrejas e
Capelas para apresentações de orquestras... Desde quando a Sagrada Casa de DEUS, uma
extensão santa dos Céus, onde o próprio DEUS se manifesta e está presente diuturnamente (e que
eles, por suas atitudes, mostram que não acreditam em mais nada disso), é local para
festividades mundanas? Senhores, respeitem a Casa de DEUS! Parem de afrontar o próprio
DEUS com apostasias e profanações! ELE é PAI, sim; é o mais Amoroso e Misericordioso, sim; é
lento na Ira, sim; mas, não é um DEUS permissivo para com os desrespeitosos e abusados... ELE
sempre zelou por Sua Casa, e zelará até o último dia! Não O façam empunhar o chicote
novamente... Sua Justiça é Santa!
“Jesus disse-lhes: Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos
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conhece os corações; pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos
de Deus.” (Lc. 16, 15)
Por Marcelo Brandão (dez. 2012)
===========================================================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Nosso Senhor Jesus Cristo a São Pio de Pietrelcina: (que profecia, isto no ano de 1913)
“Minha casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos”.
“O meu coração”, diz Jesus, está esquecido. Já ninguém se preocupa com o meu amor. Estou
sempre triste. Minha casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos; mesmo os
meus ministros, que sempre considerei com predileção, que amei como a pupila de meus olhos,
deveriam consolar o meu Coração cheio de amargura, deveriam ajudar-me na redenção das
almas.” (342)

Arcebispo de Cuiabá proíbe a recepção da Sagrada Comunhão de joelhos
12.07.2013
Por Padre Cristóvão e Padre Williams
Fratres in Unum.com – Abaixo, divulgamos a Instrução que o Exmo. e Revmo. Sr. D. Milton
Antônio Santos, Arcebispo Metropolitano de Cuiabá, escreveu aos seus fiéis, “unificando” (sic!) o
modo de receber a Santa Comunhão.
Antes de analisarmos a questão sob o ponto de vista litúrgico-jurídico, analisemos quatro aspectos
doutrinais da carta do Exmo. Bispo.
Primeiramente, em toda a Carta, Sua Excelência não menciona em nenhum momento que a
Santíssima Eucaristia é o verdadeiro Corpo do Verbo Encarnado, Jesus Cristo Deus. Mesmo na
citação que selecionou, escolheu uma frase que, apresentada isoladamente, induz a uma alteração
do sentido original dado pelo Magistério da Igreja no documento em questão (que cita, por
diversas vezes, a Presença Real), como se o Sacramento da Comunhão fosse apenas um sinal da
comunhão dos comungantes, e não da Presença Real de Cristo, a ser adorado nas espécies
eucarísticas. Crê, o Sr. Arcebispo, que Cristo está presente real e substancialmente na Eucaristia?
Fica o suspense!

Estaria Dom Milton em comunhão com os Papas acima?
Em segundo lugar, ele sugere que o modo de receber a Sagrada Comunhão (a atitude, como ele
chama) é decisivo para que haja comunhão eclesial. Como assim? Quem quisesse comungar de
joelhos quando todos comungam em pé está ferindo a comunhão eclesial? A posição corporal é o
que há de mais significativo para que haja comunhão entre os fiéis na Igreja? Então, o Sr.
Arcebispo, distribuindo a Santa Comunhão exclusivamente aos comungantes em pé estaria em
comunhão com o Papa, que a dá estando os comungantes ajoelhados?
Em terceiro lugar, o Sr. Arcebispo se fixa sobre a atitude exterior. Como os tempos estão
mudados! E a atitude interior, espiritual, onde fica? Por que não exorta os fieis a se confessarem,
caso tenham cometido pecado grave, antes de se aproximarem deste Augusto Sacramento? E as
pessoas imodestamente vestidas, ou melhor, bem despidas? E o tema do jejum eucarístico? Será
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que o Sr. Arcebispo ainda se lembra do Catecismo?
Em quarto lugar, estamos no ano da fé. E a fé na Eucaristia como Presença Real de Cristo, onde
fica? Quer dizer que uma pessoa que se aproximasse da Comunhão em pé, processionalmente,
mas sem fé, incredulamente, estaria em comunhão com a Igreja? Talvez com o arcebispo de
Cuiabá, sim; mas com a Igreja Católica, não!
A própria disciplina atual da Igreja demonstra que o Bispo de Cuiabá está errado. E isto veremos
na análise litúrgico-jurídica da questão.
Para respaldar-se, Dom Milton cita a Instrução Eucharisticum Mysterium, da então Sagrada
Congregação para os Ritos (hoje, Congregação para o Culto Divino), publicada em 1967. Pois é!
Mas, desde aqueles tempos, “muita água passou debaixo da ponte”. Naquela ida década otimista,
na qual o relógio de muitos bispos parece ter parado, por exemplo, Paulo VI, com a esmagadora
maioria do episcopado, reafirmava a disciplina tradicional sobre a Comunhão administrada
exclusivamente na boca, rechaçando a Comunhão na mão. Dom Milton recuperará também esta
disciplina em sua arquidiocese?
De fato, o Sr. Arcebispo parece ignorar alguns documentos bem posteriores das autoridades
competentes, isto é, não provenientes de Dom Milton, que esclareceram a “atitude na comunhão
eucarística”. Por exemplo, a Instrução Geral do Missal Romano, que diz: “os fiéis comungam
ajoelhados ou de pé, conforme for estabelecido pela Conferência dos Bispos. Se, no entanto,
comungarem de pé, recomenda-se que, antes de receberem o Sacramento, façam devida
reverência, a ser estabelecida pelas mesmas normas” (n. 90). Este “conforme for estabelecido pela
Conferência dos Bispos” se explica melhor no documento que citamos a seguir.
A Instrução Redemptionis Sacramentum, da mesma Congregação, publicada em 2002, reza: “na
distribuição da sagrada Comunhão se deve recordar que ‘os ministros sagrados não podem negar
os sacramentos a quem os pedem de modo oportuno, e estejam bem dispostos e que não
lhes seja proibido o direito de receber’ [por exemplo, um excomungado ou pecador público, ndr.].
Por conseguinte, qualquer batizado católico, a quem o direito não o proíba, deve ser admitido à
sagrada Comunhão. Assim, pois, não é lícito negar a sagrada Comunhão a um fiel, por
exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé” (nn. 91s).
http://fratresinunum.files.wordpress.com/2013/07/carta1.jpg
Carta da Congregação para o Culto Divino de 2002
Esse mesmo conteúdo já era comunicado pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos
Sacramentos, em carta a um bispo diocesano, sob o protocolo nº 1322/02/L, datada de 1º de julho
de 2002. Nela se diz: “Esta Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos
recebeu recentemente, da parte de fiéis leigos da sua diocese, informação comunicando que se
tem recusado a Sagrada Comunhão aos fiéis que, para recebê-la, se põem de joelhos em vez de
permanecer em pé. Os informantes dizem que tal procedimento pode estar mais difundido na
diocese [...] Esta Congregação está realmente preocupada com o grande número de queixas
recebidas de várias partes nos últimos meses. Ela considera que a recusa da Comunhão a um fiel
que esteja ajoelhado é grave violação de um dos direitos básicos dos fiéis cristãos.
[...] Mesmo naqueles países em que esta Congregação adotou a legislação local que reconhece o
permanecer em pé como postura normal para receber a Sagrada Comunhão… ela o fez com a
condição de que aos comungantes desejosos de se ajoelhar não seria recusada a
Sagrada Eucaristia“. Recordaremos esta carta mais adiante.
Pois bem, os documentos mais atuais, que dão a reta interpretação aos anteriores, são claros. É o
fiel quem escolhe o modo como vai receber a comunhão, e pastores devem respeitar este direito.
No entanto, D. Milton Antônio, citando o magistério, alega que “não é permitido a ninguém, nem
mesmo ao sacerdote, salvo a suprema autoridade da Igreja, ou conforme o Direito, o bispo e as
Conferências dos Bispos, por conta própria, acrescentar, tirar ou mudar qualquer coisa na Liturgia”
(Concílio Vaticano II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 22, §3)” e, ainda, “por isso, os
presbíteros tomem a peito presidir a celebração da Eucaristia de tal forma que os fiéis percebam
que não participam de um rito de autoridade particular, mas de um culto público da Igreja, cuja
organização foi confiada pelo próprio Cristo aos Apóstolos e seus sucessores” (Ibidem, 45), como
se ele mesmo não estivesse debaixo desta norma e não devesse cuidar de que seus
sacerdotes a cumpram.
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“Esclarecimento” divulgado na página oficial da Arquidiocese de Cuiabá.
De fato, o bispo, em sua diocese, deve ser garante do dever dos fieis e, ademais, da reta disciplina
universal da Igreja. “Com efeito, ‘ao Bispo diocesano, na Igreja a ele confiada e dentro dos limites
de sua competência, corresponde-lhe dar normas obrigatórias para todos, sobre a matéria
litúrgica’. Sem dúvida, o Bispo deve ter sempre presente que não se impeça a liberdade
prevista nas normas dos livros litúrgicos, adaptando a celebração, de modo inteligente, seja à
igreja, seja ao grupo de fiéis, seja às circunstâncias pastorais, para que todo o rito sagrado
universal esteja verdadeiramente acomodado ao caráter dos fiéis” (Congregação para o Culto
Divino, Instrução Redemptionis Sacramentum, n. 21).
Portanto, quanto à comunhão de joelhos e na boca, é bem claro, pelo teor dos textos litúrgicos,
pelas normas do direito vigentes na Igreja e pela prática dos últimos pontífices, que este é o modo
ordinário de comungar; quanto a ser em pé, na boca ou na mão, trata-se de uma concessão (Cf.
Redemptionis Sacramentum, 92) que só é vigente por uma confirmação da Sé apostólica e, mesmo
assim, condicionada à ausência de algum perigo de profanação. Esta possibilidade é dada como
uma faculdade aos fiéis, que sempre têm o direito de usarem a prática mais tradicional e
ordinária durante séculos na Igreja. E o bispo deveria vigiar para que este direito fosse mantido.
Note-se, ainda, que esta faculdade a Santa Sé concede aos fiéis graças a uma dispensa dada a
pedido da Conferência Episcopal. No entanto, caso o bispo diocesano não queira tal dispensa, por
exemplo, como prevenção de eventuais sacrilégios, tem o direito de conservar a prática ordinária,
ou seja, a comunhão de joelhos e na boca. Mas o contrário, evidentemente, não se pode fazer,
transformando-se, assim, um indulto, uma concessão, em lei.
Em suma, o bispo não cria a liturgia, é liturgo enquanto garante da unidade da Igreja.
Por isso, a Igreja afirma que “a ordenação da sagrada Liturgia é da competência exclusiva da
autoridade eclesiástica; esta reside na Sé apostólica e, na medida que determine a lei, no
Bispo” (Concílio Vaticano II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 22 § 1; Código de Direito
Canônico, c. 838 § 1; Congregação para o Culto Divino, Instrução Redemptionis Sacramentum, n.
14). Vale enfatizar: a lei da Igreja não outorga ao bispo, enquanto moderador da vida
litúrgica na diocese, poderes específicos para alterar a disciplina sobre a forma de
administrar a Sagrada Comunhão.

Dom Milton: missas regadas a siriri, berrante e violas, em que o Arcebispo, durante a celebração,
tira fotos com seu Iphone.
Portanto, resta perguntar ao Exmo. Arcebispo de Cuiabá se está realmente vigiando para que a
liturgia seja obedecida em sua Diocese, quanto, por exemplo, à obrigatoriedade do uso da casula
para os padres (Cf. Instrução Redemptionis Sacramentum, n. 123), da bandeja de comunhão
(cf. Ibidem, n. 93), da não alteração das leituras bíblicas e da letra do salmo responsorial
(cf. Ibidem, n. 62), à sobriedade no rito da paz (cf. Ibidem, n. 72), quanto à proibição de se
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alterar a letra do Glória a Deus nas alturas (cf. IGMR, n. 53)… Enquanto muitos abusos se
cometem diariamente (por exemplo, com missas regadas a siriri, berrante e violas, cuja aclamação
ao Evangelho se dá com cantos como: “Não há ó gente ó não/ Lugar como este pro sermão”, e em
que o Arcebispo, durante a celebração, tira fotos com seu Iphone…), alguns pastores se
concentram sobre as justas manifestações de devoção do povo, contrariando o bom senso e o
legítimo zelo pela unidade da Igreja.
Por fim, voltamos à carta da Congregação para o Culto Divino de 2002, que na ocasião exortava o
bispo destinatário sobre os sacerdotes de seu clero: “Dada a importância deste assunto, esta
Congregação pede que V. Ex. investigue se tal sacerdote recusa habitualmente a Sagrada
Comunhão a algum fiel nas circunstâncias atrás descritas e, se tal é fato real, a Congregação pede
também que V. Ex. lhe ordene firmemente que se abstenha de assim proceder no futuro;
o mesmo seja feito em relação a qualquer outro sacerdote que haja praticado a mesma falha. Os
sacerdotes devem entender que a Congregação considerará qualquer queixa desse tipo com
muita seriedade, e, caso sejam procedentes, atuará no plano disciplinar de acordo com a
gravidade do abuso pastoral”.
Resta-nos encorajar aos fiéis de Cuiabá a escrever às autoridades competentes, de preferência por
carta ou fax, tendo em conta a firme disposição da Sagrada Congregação para o Culto Divino em
sanar tais irregularidades: Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos
- Palazzo delle Congregazioni -Piazza Pio XII, 10 -00120 -Città del Vaticano -Santa Sede -Fax: 066969-3499 -e-mail’s: cultidiv@ccdds.va e vpr-sacramenti@ccdds.va; Nunciatura Apostólica no
Brasil, Dom Giovanni D’Aniello – Av. das Nações, Quadra 801 Lt. 01/ CEP 70401-900 -Brasília -DF
-CEP 70359-916 -Fax: (61) 3224 – 9365 e–mail: nunapost@solar.com.br.
O bispo é pastor, não tirano, que impõe sua própria preferência sobre os demais!
Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Proibido Ajoelhar-se?
"... para que ao Nome de JESUS se DOBRE TODO JOELHO no Céu, na terra e nos
infernos." (Fl. 2,10)
Será que você, estimado(a) irmão(ã), está ciente de em que nosso País, a grande
maioria dos arcebispos, bispos e sacerdotes proíbem, chegando até mesmo ao absurdo
de negar a comunhão, quando o fiel ajoelha-se para receber JESUS Eucarístico?
Imagine-se agora chegando na Igreja, e ao ultrapassar a porta, repentinamente Nosso Senhor
JESUS CRISTO torna-se visível a sua frente, em toda Sua Glória e Majestade! Qual atitude você
tomaria? Penso que a mesma que eu faria, ou seja, se jogaria aos pés de Nosso Salvador
e Redentor... Ou estou enganado?
Agora reflita comigo: O que poderá levar um eclesiástico a impedir que um comungante ajoelhe-se
perante seu DEUS? Temos pouquíssimas hipóteses, e como não poderia ser diferente, todas elas
gravíssimas, para essa circunstância...
Pois então vejamos:
Em virtude da Sagrada Eucaristia ser JESUS Vivo, Corpo, Sangue, Alma e Divindade, portanto
apenas não O enxergamos, como na hipótese levantada anteriormente ao ingressar na Igreja,
porém ELE está ali, completamente, integralmente... Como então negar para a Sua Augusta
Presença todo nosso amor, respeito e gratidão por Seu amor e Misericórdia de vir até nós, pobres
e miseráveis pecadores, fazendo-se Alimento para socorrer-nos em nossas fragilidades e pequenez
de simples criaturas? Ajoelhar-nos é o mínimo! Na realidade devíamos sim, prostrar-nos todos em
Adoração a Sua Divina Presença!
E quando os eclesiásticos, aqueles que tem o dever maior de zelar para que haja respeito, devoção
e piedade perante JESUS Eucarístico, agem de maneira inversa, impedindo que se dê o máximo de
reconhecimento em atos de fé, o que nos resta concluir, além da certeza de que DEUS está sendo
ofendido pelo desprezo e a impiedade de seus prediletos, e os fiéis escandalizados:
É simples, esses ao assim se posicionarem demonstram claramente que NÃO ACREDITAM MAIS
NA PRESENÇA REAL DE NOSSO SENHOR NA HÓSTIA CONSAGRADA; se é que um dia
acreditaram...
Você sabe como se chama o católico, eclesiástico ou leigo, que passa a contestar e desmentir com
palavras ou atitudes versículos da Bíblia Sagrada, e a desobedecer a Doutrina, os Dogmas, os
doutores da Igreja, os santos e o Papa?
HEREGE! Sim, é isso que eles são! HEREGES!!! E como tal deveriam ser excomungados, pois
essa é a penalidade para os heréticos!
"Cumpre, somente, que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de
CRISTO. Quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente, desejo ouvir que estais
firmes em um só Espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos
deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isto para eles é motivo de
perdição; para vós outros, de salvação. E é a vontade de DEUS, porque a vós é dado não
somente crer em CRISTO, mas ainda por ELE sofrer. Sustentais o mesmo combate que
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me tendes visto travar e no qual sabeis que eu continuo agora."(Fl. 1,27-30)
"Volvei-vos para Mim, e sereis salvos, todos os confins da terra, porque Eu Sou DEUS e
Sou o único, juro-o para Mim mesmo! A verdade sai de Minha boca, Minha palavra jamais
será revogada:
TODO JOELHO DEVE DOBRAR-SE DIANTE DE MIM..."(Is. 45,22-23)
"Entrando na casa acharam o Menino com Maria, Sua Mãe. PROSTRANDO-SE DIANTE
DELE, O adoraram."(Mt. 2,11)
"Aproximou-se Dele um leproso, SUPLICANDO-LHE DE JOELHOS: Se queres, podes
limpar-me. JESUS compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero,
sê curado.” (Mc. 1,40)
"Então aqueles que estavam na barca PROSTRARAM-SE DIANTE DELE e disseram: "Tu és
verdadeiramente o Filho de DEUS."(Mt. 14,33)
"Mas aquela mulher veio PROSTRAR-SE DIANTE DELE, dizendo: "Senhor, ajuda-me!"(Mt.
15,25)
"E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e PROSTROU-SE
DIANTE DE JESUS..."(Mt. 17,14)
"Vendo isso, Simão Pedro CAIU AOS PÉS DE JESUS e exclamou: "Retira-te de mim,
Senhor, porque sou um homem pecador."(Lc. 5,8)
"Adiantou-se um pouco e PROSTRANDO-SE com a Face por terra, assim rezou: "Meu PAI,
se é possível, afasta de Mim este cálice! Todavia não se faça o que EU quero, mas sim o
que TU queres.""(Mt. 26,39)
"Posto de JOELHOS, exclamou em alta voz: "Senhor, não lhes leves em conta este
pecado"... A estas palavras, expirou."(At.7,60)
"Por esta causa DOBRO OS JOELHOS em presença do PAI, ao qual deve a sua existência
toda família no Céu e na terra..."(Ef. 3,14-15)
"... Os Anciãos PROSTRAVAM-SE e adoravam."(Ap.5,14)
"...PROSTRAVAM-SE de face em terra diante do trono e adoravam a DEUS,
dizendo:"(Ap.7,11)
"Então os vinte e quatro Anciãos e os quatro Animais PROSTRARAM-SE e adoravam a
DEUS que se assenta no trono, dizendo: "Amém! Aleluia!"(Ap. 19,4)
"Mas ele me disse: "Não faças isto! Sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e
aqueles que guardam as palavras deste livro. PROSTRA-TE DIANTE DE DEUS".(Ap. 22,9)
No documento S.C.S.D.W. INAESTIMABILE DONUM, de 1980, aprovado pelo Papa João
Paulo II, lemos:
"Para que o coração possa se curvar diante de DEUS, em reverência profunda, a GENUFLEXÃO
deve ser cuidadosa."
"A pessoa pode esperar de pé por símbolos e promessas, mas a realidade que é DEUS
presente na EUCARISTIA, a pessoa DEVE RECEBER COM CARINHO E DE JOELHOS!” (Papa
São Pio X)
"A genuflexão humilha somente quem não crê e, sobretudo quem não ama, porque exatamente o
amor se alegra de não poder igualar, nem compreender toda a grandeza e os merecimentos da
pessoa amada.” (Enrico Zoffoli)
Estimados irmãos, ao concluir este texto, gostaríamos de reafirmar:
"Os que hoje alegam hipocritamente dificuldades "operacionais" para que todos voltem a comungar
de joelhos, são os mesmos que rapidamente trataram de suprimir as mesas de comunhão; e como
bem sabemos, um erro nunca justificou outro. E mais, nada na face desta terra é motivo
suficiente, para reduzir-se atos de Adoração, amor e gratidão ao Nosso amado Senhor que
tanto sofreu, e ainda sofre por nós... Por nossa falta de amor..."
"Se você vai passar, a partir de agora, a ajoelhar-se para receber JESUS, essa decisão é de sua
inteira responsabilidade, mas não se deixe constranger pelo padre ou bispo apóstata, porque..."
"Pedro e os apóstolos replicaram: Importa obedecer antes a DEUS, do que aos homens."(At. 5,29)
"Também não fique preocupado se em sua paróquia a grande maioria comunga em pé; porque se
eles tem vergonha dos homens, lembre-se:
"Portanto, quem der testemunho de Mim diante dos homens, também EU darei
testemunho dele diante de Meu PAI que está nos Céus. Aquele, porém, que Me negar
diante dos homens, também EU o negarei diante de Meu PAI que está nos Céus."(Mt.
10,32-33)
"Porque está escrito: "Por Minha Vida, diz o Senhor, diante de Mim SE DOBRARÁ TODO
JOELHO, e toda língua dará glória a DEUS" (Is. 45,23). Assim, pois, cada um de nós dará
conta de si mesmo a DEUS."(Rm. 14, 11-12)
(Com a colaboração de João Batista Klein)
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Padres promovem visita de jovens católicos a terreiro de candomblé em
Salvador
20.07.2013

Foi ao som dos atabaques que um grupo de onze católicos italianos foi recebido no
terreiro de candomblé Ilê Axé Ogunjá Tiluaiê Orubaiá, no bairro de Massaranduba, na
Cidade Baixa, em Salvador. Hospedados gratuitamente por moradores da própria
comunidade onde fica o terreiro, os jovens da cidade de Florença, na Itália, vão
participar da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, que começa na terçafeira (23).
O encontro, promovido por dois padres de Florença que atuam na Paróquia de Nossa Senhora da
Piedade, em Massaranduba, foi marcado por troca de experiências entre católicos e
candomblecistas. “Nós temos um diálogo muito bom com a paróquia, e o pároco resolveu convidar
o pessoal para conhecer um pouco da história de uma outra religião atuante aqui no Brasil. Eu
achei muito interessante a gente abrir a porta, não como turistas, mas sim como religiosos
tolerantes”, disse Pai Doté Balbino Cabral, líder religioso do terreiro, que tem um irmão que é
padre. Antes da visita, os jovens participaram de uma missa na paróquia
Acompanhados por adolescentes que participam do grupo católico Vida Bela, os jovens italianos
puderam tirar dúvidas sobre a religião de matriz africana no encontro. (No vídeo ao lado, confira a
visita feita pelos jovens)
O que é um orixá? Para que serve os 'tambores' (atabaques)? O que é um filho de santo? Foram
algumas das perguntas feitas a Pai Balbino, que também quis saber qual era o objetivo da Jornada
Mundial da Juventude. "Além de refletir sobre uma maior consciência da unidade da fé católica, a
JMJ proporciona o encontro entre várias culturas", explicou o padre Paulo, que há dois anos mora
em Salvador e atua com o grupo Vida Bela, onde adolescentes da comunidade de Massaranduba
aprendem a viver como cristãos dentro da paróquia.
“Nós somos estrangeiros e para nós não tem o preconceito que aqui no Brasil tem contra as
religiões de matriz africana. Para nós, talvez seja mais fácil se relacionar com pessoas de outras
religiões que têm a mesma dignidade que a nossa. Não temos toda essa história de
intolerância que aqui no Brasil, infelizmente, a gente percebeu", disse o padre Luca Niccheri, que
há mais de cinco anos é pároco da igreja em Massaranduba.
Segundo ele, a visita ao terreiro foi incluída na programação dos jovens católicos para que eles
pudessem conhecer a realidade da religião, que é marcante na Bahia. "Através de uma comida, de
um momento de celebração de se tornar irmãos, com modalidades diferentes, com pressupostos
diferentes, tudo isso tem também na igreja católica. Porque é na missa que, com o pão e o vinho
se faz a comunhão, nos tornamos irmãos, e isso também tem no candomblé. Cada um chega
lá pelo próprio caminho, mas os anseios são iguais”, conclui padre Luca.
Para o italiano Leonardo, de 20 anos, a alegria do povo baiano chamou atenção. "Venho de uma
cidade próxima a Florença, na Itália, e é a primeira vez que eu participo da JMJ e também é a
primeira vez no Brasil. Eu vim também para participar dessa semana missionária [em Salvador], e
fiquei muito contente. Espero repetir. O que me chamou muita atenção foi essa força, essa alegria
que existe dentro de vocês, todos esses valores que lá na Europa acabaram se perdendo um
pouco", disse o jovem católico.
O grupo de italianos está sendo acompanhado pelo padre Alessandro, responsável pela pastoral da
juventude em Florença e que também esteve no terreiro na última quarta-feira (17).
Após cumprimentos e abraços entre candomblecistas e católicos, no encerramento da visita, os
italianos puderam experimentar um prato de herança africana, o munguzá, feito com milho branco.
"Essa experiência está me transmitindo muita alegria. Estou muito contente por conhecer sorrisos
novos. Espero levar isso para Florença", celebra o jovem.
Fonte: G1
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Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Que exemplo dão estes sacerdotes a nossa juventude católica?
Novamente eu pergunto: (e continuarei perguntando até ver o REI JESUS Retornar em GLÓRIA)
Quem defenderá a autêntica Fé Católica? E a Igreja? A salvação das almas? A tradição
herdada dos santos doutores e santos papas? A unidade? A obediência à Santa Sé? Ao
Papa?
O antigo e hipócrita silêncio do consentimento... Ou seria da perda da Fé? Já não acreditam em
mais nada, por isso aceitam tudo? Inclusive achando que aberrações são coisas normais? Estão
perdidos... Confusos... Sem rumo... E a CNBB não vai dizer nada? E o Núncio apostólico, também
não? E muitos ainda querem através de uma fingida indignação afirmar: “Que apostasia? Não
existe apostasia!” Então é o que? Qual o adjetivo que usaremos para caracterizar esses
desmandos, esse descalabro? Será que não existe mais no país um eclesiástico fiel à verdadeira Fé
Católica (jubilado ou não) que abomine fatos como este que estamos divulgando.
“Levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros”, afirma
Santo Tomás de Aquino.
“Jesus Cristo é a única verdade absoluta que liberta e salva o ser humano de toda magia,
espiritismo, bruxaria, satanismo, da teologia da prosperidade, das seitas, das heresias e
de todo sistema da Nova Era”.
Homilia do Papa João Paulo II, em 06/02/1981:
“De todos os lados espalharam-se idéias que contradizem a verdade que foi revelada e
sempre ensinada. Verdadeiras heresias foram divulgadas nos domínios do dogma e da
moral, suscitando dúvidas, confusão, rebelião. A PRÓPRIA LITURGIA FOI VIOLADA.
Mergulhados num “relativismo” intelectual e moral, os cristãos são tentados por um
iluminismo vagamente moralista, por um cristianismo sociológico, sem dogma definido e
sem moralidade objetiva.”
Diz na Sagrada Escritura:
"Porque os deuses dos pagãos, sejam quais forem, não passam de ídolos. Mas foi o
Senhor quem criou os céus". (Sl, 95, 5).
"A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem:
Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome - diz o Senhor dos
exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos;
aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito (as minhas ordens)". (Ml 2, 1)
"E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; retirai-vos de mim, operários
maus" (MT 7:23)
."JESUS disse-lhes: "Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando
escreveu: Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu coração está longe de Mim. Em
vão, pois Me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos (Is. 29,13).
Deixando o mandamento de DEUS, vos apegais à tradição dos homens." (Mc. 7, 6-9)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gl 1,10)
"Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu
bispos, para pastorear a Igreja de Deus, que Ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei
que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o
rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas ,
com o intuito de arrebatarem após si os discípulos."(At. 20, 28-30)
“Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas
das trevas; pelo contrário, condenai-as abertamente.” (Ef. 5, 10-11)

Artigo do Padre Marcelo Tenorio: União Adúltera dos Franciscanos com o
Mundo
29.07.2013
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O programa global chamado de "Esquenta", com a Regina Casé, neste domingo 28, contou com a
participação dos Frades Franciscanos da Imaculada Conceição do Brasil. Em meio às músicas
pagãs e de sentidos sensuais, dançadas por pessoas de vários estilos, os frades em alguns
momentos, ajudaram no pandeiro e nos ritmos. Também tinha um padre "comprometido com
os pobres", menos com a Verdade Católica. Se fosse no tempo de Pio XII, no mínimo ele receberia
suspensão "ad divinis".
Quem desejar ver o que foi esse encontro, procure o vídeo no site da emissora.
Os próprios Frades noticiaram essa atitude escandalosa apelando para o "espírito do JMJ".
Lamentável!
O risco da Igreja não é de se transformar numa ONG, mas numa instituição humanística
apenas. É a ditadura do relativismo que entrou pela porta da frente junto com a fumaça de
Satanás, como falou Paulo VI. A Verdade não importa, o que vale é o "aggiornamento" e uma
certa " "fraternidade universal", que sabemos bem de onde vem...
Pe. Marcélo Tenorio - http://www.padremarcelotenorio.com
(Observação de www.rainhamaria.com.br: Um dos franciscanos declarou no programa,
que vai perguntar ao seu superior na ordem, se poderia sair na bateria de uma escola de
samba carioca, tocando seu instrumento)
================================
Nota de www.rainhamaria.com.br
“Por alguma brecha a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus: existe a dúvida, a
incerteza, a problemática, a inquietação, o confronto. " Papa Paulo VI no discurso em
26 de junho de 1972
Diz na Sagrada Escritura:
"Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o
amor do Pai.Porque tudo o que há no mundo - a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida - não procede do Pai, mas do mundo. O
mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus
permanece eternamente". (I São João 2, 15 -17)
“Os sacerdotes deverão explicar ao Meu povo a diferença entre o sagrado e o profano e
ensiná-lo a distinguir o impuro e o puro. (Ez 44, 23)
“JAVÉ disse: este povo vem a mim só com palavras, honrando-me só com os lábios, com
o coração afastado de mim, e sua religião para comigo são mandamentos humanos, pura
rotina!” (Is 29, 13)
Em La Salette - França, 1846, Aparição reconhecida pela Santa Sé, disse a Mãe de DEUS:
“Os sacerdotes, ministros de Meu Filho, por sua má vida, por suas irreverências e por sua
impiedade em celebrar os santos Mistérios, por seu amor ao dinheiro, às honras e aos
prazeres, se converteram em cloacas de impurezas” - (isso em 1846, imaginem agora).
Que com suas infidelidades e sua má vida crucificam de novo ao Meu Filho! ”

Papa diz: Convencer os outros para que se tornem católicos? Não, não e
não!
(ao afirmar isto com convicção poderá ele em seu coração se sentir católico? Com certeza, não!)

ROMA - Em uma mensagem em vídeo enviada à festa de São Caetano, celebrada nesta
quarta-feira na Argentina, o Papa Francisco disse que os católicos devem sempre buscar
ajudar quem está passando por maus momentos. Sem, contudo, tentar convencer os
outros a se converter.
- Convencer os outros para que se tornem católicos? Não, não e não. Vá encontrá-los, eles
são seus irmãos. Isso basta. E vá ajudá-los, o resto fica por conta de Jesus e do Espírito Santo disse. (lembrando a Francisco: a SANTÍSSIMA TRINDADE nunca faz o resto, e sim, o principal!)
É tradição no país que, em todo dia 7 de agosto, milhares de fiéis façam fila à porta do santuário
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para beijar a imagem do santo. No vídeo, que será exibido em telões na entrada da igreja, o Papa
assegura que este ano, embora longe, fala com eles depois de “percorrer a fila com o coração”.
Sobre o lema da peregrinação, “Com Jesus e São Caetano, vamos ao encontro dos mais
necessitados”, Francisco pediu aos fiéis que fortaleçam a “cultura do encontro”. Disse que um
cristão deve buscar estar próximo das pessoas carentes. Ao dar esmolas, afirmou, deve-se olhar
nos olhos e tocar quem recebe.
Fonte: G1 e Globo.com
===================================
Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Infelizmente e finalmente encontramos um traço de coincidência que liga Francisco a
São Pedro: a negação de Jesus. (Não, não e não... Convencer ou converter os outros
para que se tornem católicos)
"Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo: nesta noite mesma, antes que o galo cante, três
vezes me negarás" (Mateus 26, 34)
Diz ainda na Sagrada Escritura:
"Hão de se lembrar do Senhor e a ele se converter todos os povos da terra; e diante dele
se prostrarão todas as famílias das nações", (Salmos 21, 28)
"Dize-lhes isto: Por minha vida - oráculo do Senhor Javé -, não me comprazo com a
morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Converteivos! Afastai-vos do mau caminho que seguis; por que haveis de perecer, ó casa de
Israel?" (Ezequiel 33, 11)
"Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus".
(Atos dos Apóstolos 20, 21)
NOVAMENTE não custa repetir o seguinte...
O Papa Pio XI lembrava que a única religião verdadeira é a católica, e que a Igreja de Deus
tem que ser visível, enquanto que os ecumênicos "julgam que a Igreja perceptível é uma federação
de várias comunidades cristãs, embora aderentes cada uma delas a doutrinas opostas entre si"
(Pio XI, Mortalium Animos, 8).
Santo Papa Pio XI em sua Encíclica “Mortalium Animus” sobre o ecumenismo e os
ecumenistas:
(...) Está, portanto, claro que a religião verdadeira não pode ser outra senão a que se
funda na palavra revelada de Deus; começando a ser feita desde o princípio, essa
revelação prosseguiu sob a Lei Antiga e o próprio Cristo completou-a sob a Nova Lei. (...)
(...) Acreditamos, pois, que os que afirmam serem cristãos, não possam fazê-lo sem crer
que uma Igreja, e uma só, foi fundada por Cristo (...)
(...) Assim sendo, é manifestamente claro que a Santa Sé, não pode, de modo algum,
participar de suas assembléias e que, aos católicos, de nenhum modo é lícito aprovar ou
contribuir para estas iniciativas: se o fizerem concederão autoridade a uma falsa religião
cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo (...)
(...) Acaso poderemos tolerar - o que seria bastante iníquo - que a verdade e, em
especial a revelada, seja diminuída através de pactuações? No caso presente, trata-se da
verdade revelada que deve ser defendida. (...)
Em relação ao Ecumenismo, ou melhor dizendo, à Unidade Cristã, e ao legítimo diálogo
religioso entre cristãos, é essa a caridade que todo católico deve objetivar: trazer à
VERDADEIRA e ÚNICA Igreja aos cristãos para que tenham acesso aos Sacramentos e à
Verdade.
Pois é inegável que existem seitas, cada qual com seus preceitos, que inventam e reinventam a
Palavra de Deus, que inventam e reinventam um outro Jesus, e que não raro afastam as
pessoas da verdade cristã.
Quando nossos irmãos abandonam o verdadeiro Jesus Cristo e inventam seu próprio
"Jesus", negam a graça da conversão, separando-se de Deus.
Disse São Josemaría Escrivá: (“Amar a Igreja”, cap. 2, 24)
"Não podemos esquecer que a Igreja é muito mais do que um caminho de salvação: é o
único caminho. Ora isto não foi inventado pelos homens, mas foi Cristo quem assim
dispôs: o que crer e for batizado, será salvo; o que, porém, não crer, será condenado. Por
isso se afirma que a Igreja é necessária, com necessidade de meio, para nos salvarmos.
Já no século II Orígenes escrevia: se alguém quer salvar-se, venha a esta casa, para que
possa consegui-lo… Que ninguém se engane a si mesmo: fora desta casa, isto é, fora da
Igreja, ninguém se salva. E S. Cipriano: se alguém tivesse escapado (do dilúvio) fora da
arca de Noé, então poderíamos admitir que quem abandona a Igreja pode escapar da
condenação"
Extra Ecclesiam, nulla salus. É o aviso contínuo dos (verdadeiros) Padres: fora da Igreja
católica pode encontrar-se tudo – admite Santo Agostinho – menos a salvação. Pode ter132

se honra, pode haver Sacramentos, pode cantar-se o “aleluia”, pode responder-se
“amém”, pode defender-se o Evangelho, pode ter-se fé no Pai, no Filho e no Espírito
Santo e, inclusivamente, até pregá-la. Mas nunca, se não for na Igreja católica, pode
encontrar-se a salvação..
Diz na Sagrada Escritura:
"Há caminhos que parecem retos ao homem, e, contudo, o seu termo é a morte.”
(Provérbios 16, 25).
"Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus,
porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo". (1Jo 4,1)
“"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou, antes, o de Deus? Por acaso
tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não
seria servo de Cristo".” (Gl. 1,10)

Padre canadense contesta Papa e diz que ateus vão para o inferno
27.05.2013

O padre canadense Thomas Rosica (foto), chefe da TV católica Salt & Light, atraiu os
holofotes da imprensa internacional ao “corrigir” o papa Francisco dizendo que os ateus,
mesmo praticando boas ações, vão para o inferno.
Na semana passada, Francisco afirmou que todos que fizerem o bem, independentemente de sua
crença ou da ausência dela, serão salvos pela graça divina.
“O Senhor redimiu todos nós, todos nós, com o Sangue de Cristo: todos, não apenas os católicos.
Todo mundo!”, disse o papa. “Mesmo os ateus. Todo mundo!”.
“Fomos criados filhos à semelhança de Deus e o sangue de Cristo redimiu todos nós!”
Thomas Rosica emitiu nota sobre o que considera ter sido o equívoco do papa, argumentando que
a “salvação”, pela teologia, não vale para aqueles que “se recusam a entrar ou a permanecer” na
Igreja Católica.
“Os ateus vão para o inferno”, disse, “até porque não aceitam Jesus Cristo como Senhor e
Salvador”.
O Vaticano, por intermédio de seu porta-voz no Canadá, comunicou que Francisco “não tem
intenção de provocar um debate teológico sobre a natureza da salvação.
.Fonte: Blog Paulo Lopes
====================================
Nota de www.rainhamaria.com.br
"Considera, meu filho, que nele se padecem todas as penas, e todas elas para sempre. Se
caíres no Inferno, dele jamais saíras. Passarão cem anos, mil anos, e o Inferno estará
apenas começando; passarão cem mil anos, cem milhões de anos, milhões de milhões de
anos e de séculos…e o Inferno estará ainda apenas começando". (O Jovem Instruído. de
São João Bosco)
Diz na Sagrada Escritura:
"Mostrar-vos-ei a quem deveis temer: temei àquele que, depois de matar, tem poder de
lançar no inferno; sim, eu vo-lo digo: temei a este". (Lc. 12,5)
"E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e
Lázaro no seu seio". (Lc 16,23)
"Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos
tenebrosos do inferno onde os reserva para o julgamento;" (2Pd. 2,4)
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Dia do Maçom é celebrado com Missas e representantes das Lojas
Maçônicas pelo Brasil
21.08.2013
Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
LÁ VAMOS NÓS DE NOVO....
NOVAMENTE A HISTÓRIA SE REPETE...
Primeiramente, antes de visualizarem as fotos desta (OUTRA) "missa" festiva, em homenagem ao
"Dia do Maçom, vamos lembrar o seguinte:
ALGUMAS IMPORTANTES CONSIDERAÇÕES:
Pode um Católico ser Maçom?
O que diz a Igreja Católica?
D. João Evangelista Martins Terra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, doutor em Filosofia e
Teologia, escreveu um livro que aborda justamente este assunto: "Maçonaria e Igreja Católica",
que é uma pesquisa histórica sobre a maçonaria, sua expansão e situação no mundo de hoje,
especialmente no Brasil. Faz uma análise dessa organização e apresenta a posição da Igreja
Católica pós-conciliar.
Usaremos este livro para mostrar a posição da Igreja Católica para com a maçonaria e como ela
orienta a seus fiéis e clérigos.
O CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO (Obra citada, pág. 70 a 72)
"O Código de Direito Canônico de 27.5.1917 contém os seguintes cânones relativos à maçonaria":
Cân. 684: "Os fiéis fugirão das associações secretas, condenadas, sediciosas, suspeitas
ou que procuram subtrair-se à legítima vigilância da Igreja".
Cân. 2333: "Os que dão seu próprio nome à seita maçônica ou a outras associações do
mesmo gênero, que maquinam contra a Igreja ou contra os legítimos poderes civis,
incorrem ipso facto na excomunhão simpliciter reservata à Sé Apostólica".
Cân. 2336: "Os clérigos que cometeram o delito de que tratam os cânones 2334 e 2335
devem ser punidos, não somente com as penas estabelecidas nos cânones citados, mas
também com a suspensão ou privação do mesmo benefício, ofício, dignidade, pensão ou
encargo que possam ter na Igreja; os religiosos, pois com a privação do ofício e da voz
ativa e passiva e com outras penas de acordo com suas constituições. Os clérigos e os
religiosos que dão o nome à seita maçônica ou a outras associações semelhantes devem,
além disso, ser denunciados à Sagrada Congregação do Santo Ofício".
Cân. 1399, nº 8 - são ipso facto proibidos: "Os livros que, tratando das seitas maçônicas
ou de outras associações análogas, pretendem provar que, longe de serem perniciosas,
elas são úteis à Igreja e à sociedade civil".
Ver ainda os cânones: 693; 1065; § 1 e § 2, 1240; 1241.
"Desses cânones do Código de 1917 resulta claramente que:
Todo aquele que se inicia na maçonaria, incorre, só por este fato, na pena de excomunhão (cân.
2335).
Por ter incorrido na excomunhão, todo maçom: a) deve ser afastado dos sacramentos
(confirmação, confissão, comunhão, unção dos enfermos), ainda que os peça de boa fé
(cân. 2138, § 1); b) perde o direito de assistir aos ofícios divinos, como sejam: A Santa
Missa, a recitação pública do Ofício Divino, procissões litúrgicas, cerimônias da bênção dos ramos
etc. (cf. cân. 2259, § 1; 2256, n. 1); c) é excluído dos atos eclesiásticos legítimos (cân. 2263),
pelo que não pode ser padrinho de batismo (cân. 765, n. 2) nem de crisma (cân. 795, n. 1); d)
não tem parte nas indulgências, sufrágios e orações públicas da Igreja (cân. 2262, § 1).
O maçom não pode ser admitido validamente nas associações ou irmandades religiosas (cân. 693).
Os fiéis devem ser vivamente desaconselhados de contrair matrimônio com maçons (cân. 1065, §
2).
Só após prévia consulta do bispo e garantida a educação católica dos filhos, pode o pároco assistir
ao casamento com um maçom (cân. 1065, § 2).
O maçom falecido, sem sinal de arrependimento, deve ser privado da sepultura eclesiástica (cân.
1240).
Deve-se negar aos maçons qualquer missa exequial, assim como quaisquer ofícios fúnebres
públicos (cân. 1241).
O Santo Ofício declarou, no dia 20 de abril de 1949, numa resposta ao bispo de Trento, que nada
tinha mudado na disciplina do Código de Direito Canônico a respeito da maçonaria".
Façamos então uma nova pergunta: A situação hoje ainda é a mesma? Ou houve alguma
mudança?
Em 27 de novembro de 1983, entrou em vigor um novo Código de Direito Canônico: "O
Novo Código apresenta um cânon relativo à maçonaria":
Cân. 1374: "Quem se inscrever em alguma associação que maquina contra a Igreja seja punido
com justa pena; e quem promover ou dirige uma dessas associações, seja punido com interdito".
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(Obra citada, pág. 99).
No mesmo dia em que entrava em vigor o novo Código de Direito Canônico, L´Osservatore
Romano publicava esta Declaração da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, sobre a
maçonaria:
"Foi perguntado se mudou o parecer da Igreja a respeito da maçonaria pelo fato de que, no novo
Código de Direito Canônico, ela não vem expressamente mencionada como no Código anterior.
Esta Sagrada Congregação quer responder que tal circunstância é devida a um critério relacional,
seguido também quanto às outras associações igualmente não mencionadas, uma vez que estão
compreendidas em categoria mais amplas. Permanece, entretanto, imutável o parecer
negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram
sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja, e por isso permanece proibida a
inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado
grave, e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Não compete às autoridades
eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a natureza das associações maçônicas, com juízo que
implique derrogação de quanto foi acima estabelecido, e isto segundo a mente da Declaração desta
Sagrada Congregação, de 17 de fevereiro de 1981 (cf. AAS 73, 1981, pp. 240-241). O Sumo
Pontífice João Paulo II, durante a Audiência concedida ao subscrito Cardeal Prefeito, aprovou a
presente Declaração, decidida na reunião ordinária desta Sagrada Congregação, e ordenou a sua
publicação. Roma, da Sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 26 de novembro de
1983". (Obra citada, pág. 100 e 101).
1) Agora, pergunto: Missa em homenagem ao Dia do Maçom? (Sinal dos Tempos)
Cidade de Patos - Paraíba - Em plena Catedral.
20.08.2013 - Neste dia 20 de agosto foi comemorado em todo Brasil o Dia do Maçom
brasileiro. Para celebrar a data foi celebrada na Catedral de Nossa Senhora da Guia uma
Missa em alusão as comemorações. A Missa aconteceu ás 17:00h e foi celebrada pelo
Padre Ronaldo contando com representantes das Lojas Maçônicas da cidade de Patos.

A comemoração a data do dia 20 de agosto se dá pelo fato de nesse período ter sido
decidido em reunião de Lojas Maçônicas do Rio de Janeiro – RJ, através de um discurso
inflamado do maçom Gonçalves Ledo, no qual se fez sentir a necessidade de se
proclamar a Independência do Brasil, cuja proposição foi aprovada pelos presentes e
registrada em ata no 20º dia do 6º Mês maçônico, que correspondia a 20 de agosto.

Representantes das Lojas Maçônicas da cidade
A Maçonaria é constituída por homens livres e de bons costumes, e que devem ter a
condição básica de acreditarem em Deus, maçonicamente denominado de Grande
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Arquiteto do Universo, de maneira que celebrando essa memorável data, representações
das lojas maçônicas de Patos. (fim)
Fonte: Imaculada News
2) Missa em homenagem ao dia do Maçom, na cidade Sanharó-PE, no dia 20 de agosto,
celebrada por Padre Nilson, que contou com a presença de membros das lojas maçônicas
de Sanharó, Belo Jardim e Pesqueira. (Padre Nilson é Vice Reitor do Seminário
Propedêutico São José em Pesqueira)
VEJAM AS FOTOS, ALIÁS AS IMAGENS FALAM POR SI MESMAS...
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Fonte: Pesqueira em Foco
==================================
Nota Final de www.rainhamaria.com.br
ATENÇÃO, ATENÇÃO, ATENÇÃO CATÓLICOS
ATENÇÃO: A maçonaria cita sempre este discurso dos seus participantes acreditarem em
Deus, mas saibam que Jesus na maçonaria é um simples mestre e fundador de religião
como: Buda, Maomé, Krisna e outros
A Maçonaria: Salvação sem Jesus Cristo.
A Loja Maçônica afirma ser uma organização fraternal e nega que a Maçonaria seja uma
religião. Todavia, ensina um plano de salvação que não requer fé em Jesus Cristo. Se
você é um mestre maçom, sabe que isso é verdade, pois participou de rituais maçônicos
que ensinam salvação sem Jesus e provavelmente já assistiu outros serem conduzidos
pelos mesmos rituais.
A Maçonaria ensina que os Mestres Maçons, como um grupo, podem morrer na esperança
de uma gloriosa imortalidade, que representam aqueles ressuscitados do túmulo da
iniqüidade e que foram redimidos da morte do pecado. A Maçonaria está ensinando que
os Mestres Maçons têm a salvação!
O grupo de homens conhecidos como Mestres Maçons inclui hindus, muçulmanos,
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budistas, homens que professam serem cristãos e homens que não tem outra religião
além da Maçonaria. Os hindus, muçulmanos, e budistas todos rejeitam a divindade de
Jesus Cristo e o rejeitam como Salvador e Redentor de toda a humanidade. Como a
Maçonaria está ensinando que os Mestres Maçons, como um grupo, podem morrer na
esperança de uma gloriosa imortalidade, que representam aqueles ressuscitados do
túmulo da iniqüidade e que foram redimidos da morte do pecado, está ensinando um
evangelho de salvação que não requer a fé em Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o único caminho para a salvação: "Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a
verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim." [João 14,6]
São Paulo, um dos apóstolos de Jesus Cristo, disse: "Mas, ainda que nós mesmos ou um
anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja
anátema." [Gálatas 1,8]
A Loja Maçônica está promovendo a fé em outro evangelho que condenará os homens
(seus seguidores) a uma eternidade no inferno. Eles acreditam que possam receber a
salvação por meio da Maçonaria. Eles não vêem necessidade de ter Jesus Cristo como
seu Salvador e REI.
"Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem
Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós
sem trazer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Porque quem o
saúda toma parte em suas obras más." (2 João 9-11)
A Maçonaria oferece um plano de salvação sem Jesus Cristo. Portanto, é uma religião
não-cristã. As Escrituras são bem claras sobre o assunto da participação do cristão no
paganismo. O cristão simplesmente não pode participar no paganismo. Se você consegue
participar no paganismo da Maçonaria após ter essas questões levadas ao seu
conhecimento, então é óbvio que não tem a intenção de seguir a Cristo.
"Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas
baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em
Cristo." (Colossenses 2, 8)
Em uma carta, esclarecendo aos católicos da sua Paróquia, o Monsenhor Ascânio
Brandão, diz o seguinte:
“Vim a saber com grande amargura que em nossa Paróquia de São Dimas se vai fundar uma Loja
Maçônica, cuja sede, já preparada na Vila Ema, receberá dentro em breve os novos adeptos. É
meu dever de Pastor das almas prevenir o rebanho que me foi confiado.
Ninguém se iluda. A Maçonaria é uma seita secreta condenada reiteradas vezes pela Igreja
Católica, e não é possível a nenhum católico ser a um tempo maçom e filho da Santa Igreja. Há
uma incompatibilidade radical entre a Maçonaria e a Igreja Católica.
Por mais que os maçons procurem iludir os fiéis dizendo se tratar apenas de uma sociedade
beneficente e de fins altruísticos, não é possível conciliação alguma entre as duas ideologias. Não
se pode ser católico e maçom. Ficam, pois assim prevenidos todos quantos estejam para se
filiar à Maçonaria que incorrem na pena de excomunhão.
E como excomungados não podem participar da vida da Igreja, estão excluídos do grêmio
da Santa Igreja desde o momento em que prestem o juramento maçônico. Esta excomunhão foi
lançada pelos Papas Clemente XII, Bento XIV, Pio VII, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, Pio X e Pio
XI. O Código do direito Canônico nos cânones 342, 693, 1065, 1241, 1453, 2353, 2339, inculca
penas contra a Maçonaria e os que a ela se filiam.
Se, por desgraça, algum dos meus paroquianos se fizer maçom, julgue-se excluído do
seio da Igreja. É um excomungado na legítima expressão do termo. E como tal não pode
receber os Sacramentos, a não ser que renuncie a Maçonaria e abjure o erro. Não pode ter
funerais na Igreja após a morte, nem Missa de sétimo ou trigésimo dia, etc.
E peço aos maçons de minha paróquia esta sinceridade, esta coerência de atitudes: não se
imiscuam em coisa alguma da vida da Igreja, e como excomungados, não se digam católicos.
“Tirem a máscara” como dizia Leão XIII”. (fim)
Então fica esclarecido o seguinte:
Não se pode ser católico e maçom, nem maçom católico.
O fato de existirem católicos na maçonaria, na rosacruz e nas seitas da nova era é uma
prova que existem falhas gravíssimas na disciplinada defesa da fé apostólica, que merece maior
vigilância, controle, denúncias e, em casos graves, que sejam publicamente censurados ou até
mesmo excomungados para remissão de seus pecados pelo fogo eterno.
Pergunto ao PE. RONALDO, de Patos-PB, ao PE. NILSON (Vice Reitor do Seminário
Propedêutico São José em Pesqueira-PE) e que “celebrou” em Sanharó-PE e ainda ao
PE. WALNEY da Igreja Matriz de São João Batista em Visconde de Rio Branco-MG,
E TAMBÉM A SEUS SUPERIORES, OS BISPOS... (MAIS GRAVE AINDA)
JUDAS TRAIU JESUS POR POUCAS MOEDAS, E OS SENHORES?
QUAIS SUAS MOEDAS DE TROCA? AGRADAR AOS HOMENS, AOS PODEROSOS?
138

"Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus." (Jo 12, 43)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gl 1,10)
E SEU REBANHO COMO FICA? A SANTA IGREJA CONDENA A MAÇONARIA, MAS O
SENHOR, COM SEU EXEMPLO A ABSOLVE.
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem:
Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome - diz o Senhor dos
exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos;
aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito (as minhas ordens)". (Ml 2, 1)
“Velai sobre o rebanho de DEUS , que vos é confiado. Tende cuidado dele, não
constrangidos, mas espontaneamente; não por amor de interesse sórdido, mas com
dedicação; não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são
confiadas, mas como modelos de vosso rebanho. E, quando aparecer o supremo Pastor,
recebereis a coroa imperecível de glória.” (1Pd. 5, 2-4)
“Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas
das trevas; pelo contrário, condenai-as abertamente.” (Ef. 5, 10-11)
“Pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse e agora repito, chorando, que são
inimigos da cruz de Cristo” (Fl 3,18)
Rezem muito pelos Sacerdotes e por todo o Clero, e sempre defendam as tradições da
Santa Igreja Católica, bem como a moral cristã.
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Amavam a glória dos homens: Novamente um Arcebispo participando da
maçonaria
06.12.2013
Primeiramente vamos ao fato noticiado no Jornal Folha do Estado da Bahia.
Enviado pelo amigo Antônio Pereira - Salvador BA
Noticia do dia 26 de agosto de 2013
Maçonaria celebra Semana do Maçom
No dia 20 deste mês, foi celebrado no Brasil o Dia do Maçom. Durante a semana, as lojas
maçônicas de Feira de Santana comemoravam a data em diversas solenidades. Duas delas
merecem destaque especial: a palestra do Arcebispo metropolitano Dom Itamar Vian, no
último dia 19 (segunda-feira), em sessão conjunta com todas as lojas maçônicas da cidade, no
Complexo da Loja Maçônica Segredo, Força e Aliança.

O Arcebispo ao entrar na Loja Maçônica, recebeu as “honras”, passando por baixo das
espadas
Na última segunda-feira (19), Dom Itamar Vian foi o convidado que proferiu uma palestra com o
tema “Perdão e Diálogo”, assistida por quase 200 pessoas, entre maçons, familiares e convidados.
Logo após, o ex-grão-mestre Humberto Cedraz se dirigiu ao Arcerbispo informando o número de
participantes da Maçonaria de cada uma das religiões cristãs e pediu um diálogo maior entre a
Igreja e a Maçonaria de forma institucional.
=================================
Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
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Apenas lembrando o seguinte: Jesus na maçonaria é um simples mestre e fundador de
religião como: Buda, Maomé, Krisna e outros...
A Maçonaria ensina que os Mestres Maçons, como um grupo, podem morrer na esperança
de uma gloriosa imortalidade, que representam aqueles ressuscitados do túmulo da
iniqüidade e que foram redimidos da morte do pecado. A Maçonaria está ensinando que
os Mestres Maçons têm a salvação!
Jesus Cristo é o único caminho para a salvação: "Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a
verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim." [João 14,6]
Realmente e infelizmente, virou rotina Padres, Bispos e Arcebispos envolvidos com a
maçonaria.
Com seus atos rebeldes seguindo as tradições humanas, agradando e amando a glória
dos homens e não a GLÓRIA DE DEUS. Servindo em primeiro lugar a criatura e depois ao
CRIADOR.
Nada como a Palavra de DEUS para comentar tais atos rebeldes...
"Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus." (Jo 12, 43)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gl 1,10)
"Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em vez do
Criador, que é bendito pelos séculos. Amém!" (Romanos 1, 25)
ARCEBISPO DOM ITAMAR VIAN, E SEU REBANHO COMO FICA? A SANTA IGREJA
CONDENA A MAÇONARIA, MAS O SENHOR COM SEU EXEMPLO A ABSOLVE.
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas
baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em
Cristo." (Colossenses 2, 8)
Também digo para sua distinta pessoa o seguinte:
JUDAS TRAIU JESUS POR POUCAS MOEDAS, E O SENHOR ARCEBISPO DE FEIRA DE
SANTANA?
QUAL SUA MOEDA DE TROCA? AGRADAR AOS HOMENS, AOS PODEROSOS DE SEU
ESTADO, DE SUA CIDADE?
Dez meses antes de morrer, o Papa Paulo VI denunciou:
“... O fumo de Satanás entrou na Igreja Católica e se expande cada vez mais até o
vértice” (13/10/77).
Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude. O
espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça da
abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o poder dos
prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de sacerdotes
apóstatas".
São Gregório, como Papa, foi um exemplo de humildade. Quando recebia louvores pelo que fazia,
respondia com palavras que indicavam como era grande sua humildade.
Escreveu uma obra - A Regra Pastoral, ou simplesmente Pastoral - tratando dos deveres de um
Bispo. O livro se tornou um clássico, sendo requerido que todos os Bispos do mundo nele pautem
sua conduta.
Em certo ponto desse livro, dizia São Gregório:
"Os bispos são os olhos do povo. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes
estão submetidos só podem cair em confusão e erro".

A Maçonaria segundo um ex-maçom: O testemunho de Maurice Cailet
11.09.2013
Entrevista concedida por ocasião da excomunhão do Pe. Pascal Venzin (França), que se descobriu
ser maçom. Maurice Cailet, ex-membro do Grande Oriente da França recorda…tudo o que separa a
Maçonaria do Cristianismo
Por Religión en Libertad * | O testemunho de Maurice Cailet, “Eu Fui Maçon”, já deu a volta ao
mundo em dez idiomas.
Médico agnóstico, foi iniciado no Grande Oriente da França, desfrutou os privilégios da fraternidade
e da ajuda mútua entre seus membros até que comprovou que esta fraternidade estava acima da
justiça e depois começou a se tornar incômodo para a sociedade secreta. No fim do caminho, lhe
esperava a Santíssima Virgem em Lourdes.
Pedimos a Cailet uma avaliação sobre aquilo que, nos diz, é um “escândalo” na Igreja Francesa: a
pertença à Maçonaria do pároco de Megève (diocese de Annecy, em Alta Saboya, próximo da
Suíça). O Pe. Pascal Venzin teve que ser afastado de suas funções e ser excomungado, diante de
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sua negativa de abandonar a organização. Jose Gulino, Grande Mestre do Grande Oriente da
França e porta-voz dos sentimentos do padre (“ele não entende”) considera “um retorno ao
obscurantismo que já não tem razão de ser na república. Desejo que a Igreja evolua. É possível
ser sacerdote e maçom. Não compreender isto, supõe voltar à Idade Média”.
Porém, Cailet opina de outra forma:
“Como ex-francomaçom do Grande Oriente da França por 15 anos e depois convertido
repentinamente em Lourdes, estou surpreendido e indignado que um sacerdote católico pôde vir a
aderir à mesma obediência que eu”.
Por que esta indignação?
“É uma prova de desobediência porque ele não podia ignorar a decisão da Congregação para a
Doutrina da Fé de Nov/1983, que priva da Santa Comunhão os católicos que aderem à Maçonaria“.
Se trata apenas de uma questão disciplinar?
“Particularmente é absurdo e filosoficamente contraditório conciliar a Fé católica e a filosofia
maçônica.”
O que as separa?
“O Cristianismo anuncia a Verdade, Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, morto e
ressuscitado por nosso pecados, A Maçonaria especulativa, fundada em 1717 a mando do herege
Newton, repousa sobre mitos e fábulas como a de Hiram, nega todo fenômeno sobrenatural e
prega o relativismo”.
Porém não se apresenta assim…
“Suas doutrinas são secretas e reservadas aos iniciados, que se situam a si mesmos
orgulhosamente acima dos profanos. Pretendem revelar aos iniciados uma pseudo ‘Tradição
Primordial’ anterior ao Cristianismo, para levar-lhes “a Luz”. É, portanto, uma organização elitista,
enquanto Jesus se dirige a todos, principalmente aos humildes e aos pequenos”.
Os maçons crêem em Deus?
“Alguns maçons, de algumas obediências admitem a existência de um Grande Arquiteto do
Universo, criador impessoal do cosmos, porém não reconhecem a Jesus como Deus.”
E na vida após a morte?
“Os maçons acreditam que após a morte vão ao Oriente Eterno, porém não tem nenhuma
esperança no Paraíso. Nem levam em conta a Graça de Deus nem esperam nada de Deus.”
Por que combatem a Igreja?
“Oficialmente exibem uma tolerância a todas as religiões, mas, na realidade, perseguem
a destruição do Papado e a abolição dos princípios da moral judaico-cristã.”
Em todas essas batalhas atuais são vistos em posição contrária a Igreja Católica…
“Pregam o hedonismo, isto é, a satisfação de todos os desejos e todos os prazeres. Por isto estão
na origem de Leis sobre a anticoncepção, o aborto, o divórcio, o casamento homossexual, a
eutanásia, a despenalização das drogas chamadas brandas“…
E seu lema: liberdade, igualdade, fraternidade?
“Todos seus princípios são desviados na verdade: é a liberdade sem limites, a desigualdade entre
iniciados e profanos e entre os 33 graus bem diferenciados [na hierarquia maçônica], e a
fraternidade… apenas entre maçons! inclusive com risco para suas vidas.”
Existe culto demoníaco?
“Nos graus mais altos se rende culto a Lúcifer. Porém, desdo os primeiros graus, um católico -e
com maior razão um sacerdote- deveria reconhecer as paródias da religião e a prática de ritos
animistas.
Como explicar então o caso do Pe. Pascal Vensin e outros?
“Somente a ingenuidade ou a ambição podem cegar aqueles que entram no círculo fechado dos
iniciados. O único benefício é a ajuda incondicional entre “irmãos” e ter à sua disposição uma boa
agenda de endereços. Porém, em troca… se perde a alma.
* Nosso agradecimento ao leitor João por fornecer sua tradução
Fonte: http://fratresinunum.com/

Para Ministro francês o Estado laico deve ensinar uma nova religião para
banir a Igreja Católica
26.08.2013

Ministro de Educação socialista: matar a religião nas almas das crianças
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A polêmica na França sobre o “casamento” homossexual contribuiu para desvendar o pensamento
oculto de inimigos da Igreja Católica.
Por exemplo, Vincent Peillon, ministro de Educação, explicitou o ódio de fundo anticatólico –
diríamos satânico – do laicismo de Estado.
Em recente entrevista deixou claro esse fundo com palavras que dispensam comentários:
“Não se pode fazer uma revolução que consista unicamente em realizações materiais; é necessário
fazê-la nos espíritos.
“Ora, até agora foi feita uma revolução essencialmente política, mas não a revolução moral e
espiritual.
“Portanto, deixamos à Igreja Católica o controle da moral e do espiritual. Agora é
preciso substituir isso [...].
“Jamais poderemos construir um país de liberdade com a religião católica. Como
tampouco se pode aclimatar o protestantismo na França, como foi feito em outras democracias.
“É preciso inventar uma religião republicana. Essa religião republicana que deve ir junto com a
revolução material, mas que de fato é uma revolução espiritual, é a laicidade.
“E é por causa disso, aliás, que no início do século XX se começou a falar de fé laica, de religião
laica, e que a laicidade pretendia criar um espírito público, uma moral laica e, portanto, a adesão a
um certo número de valores.”
E ainda escreveu em seu recente livro:
“A Revolução Francesa é a irrupção no tempo de algo que não pertence ao tempo; é um começo
absoluto, é a presença da encarnação de um sentido, de uma regeneração e de uma expiação do
povo francês.
“1789, o ano sem igual, é o ano do engendramento de um homem novo por meio de um brusco
salto da História.
“A Revolução é um acontecimento meta-histórico, quer dizer, um acontecimento religioso.
“A Revolução implica o esquecimento total daquilo que precedeu a Revolução. Em consequência, a
escola tem um papel fundamental, porque a escola deve despojar a criança de todos seus apegos
pré-republicanos para educá-la até virar um citoyen.
“É bem um novo nascimento, uma transubstanciação que se opera na escola e por meio da escola
gera esta nova igreja com seu novo clero, sua nova liturgia e suas novas Tábuas da Lei.” (Vincent
Peillon, La Révolution française n’est pas terminée, Le Seuil, Paris, 2008).
Fonte: ipco.org.br
================================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura: (Um retrato escrito e profetizado do tempo que vivemos)
"Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fôsseis do mundo,
o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo
vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: O servo
não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se
guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vos farão tudo isso
por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e
não lhes tivesse falado, não teriam pecado; mas agora não há desculpa para o seu
pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai". (João, 15,18-23)
"Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de
ódio para todas as nações". (Mt 24,9)
“Se não se abreviassem aqueles dias, não se salvaria pessoa alguma; porém, serão
abreviados aqueles dias em atenção aos escolhidos." (Mt. 24, 22).
"Ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir a apostasia, e deve
manifestar-se o homem da iniqüidade, o filho da perdição," (2Ts 2,3)

Sinal dos Tempos Aumenta hostilidade anticristã na Europa
19.07.2013

Os cristãos da Europa enfrentam prisões, multas, vandalismo e penalidades profissionais
devido a uma tendência crescente de intolerância social e restrições governamentais, de
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acordo com um recente relatório.
O relatório liga a discriminação a uma onda de novas leis que de forma seletiva afetam os cristãos.
“É aqueles que lutam para viver de acordo com os elevados requisitos éticos do Cristianismo que
experimentam um confronto,” não os cristãos nominais que se alinham com as tendências
predominantes da sociedade, diz o Dr. Gudrun Kugler.
Kugler dirige o Observatório da Intolerância e Discriminação contra Cristãos, que lançou o relatório
numa conferência internacional sobre tolerância e discriminação na Albânia em maio.
Os países europeus se orgulham de estar na vanguarda dos direitos humanos, muitas vezes
usando foros como o Conselho de Direitos Humanos da ONU para pressionar outros países.
Contudo, o relatório revela uma explosão de novas leis que estigmatizam os cristãos e desafiam os
direitos humanos internacionais como a liberdade de consciência, expressão e direitos dos pais.
Na Holanda, apesar de um direito de não participar de procedimentos médicos antiéticos, os
abortos são parte do treinamento obrigatório de obstetras e ginecologistas. Um tribunal do Reino
Unido (RU) ordenou que duas parteiras católicas supervisionassem outras parteiras cometendo
abortos.
A Suécia não permite nenhum direito de consciência para profissionais da saúde, parteiras,
estudantes de medicina ou farmacêuticos.
Os escrivães civis da Irlanda podem ser presos por até seis meses se não celebrarem cerimônias
de mesmo sexo. Igrejas podem ser multadas por não permitirem que sua propriedade seja usada
para celebrações de mesmo sexo.
A França proíbe discursos negativos contra a homossexualidade. Os pregadores cristãos de rua,
manifestantes pró-vida e um casal cristão numa conversa particular foram acusados de violar uma
lei inglesa contra palavras ou conduta “com probabilidade de provocar importunação, susto ou
angústia.”
Embora as marchas de orgulho gay sejam permitidas, o direito dos cristãos se associarem é visto
com suspeita. Protestos silenciosos, aconselhamento e orações na frente de clínicas de aborto
podem resultar em prisões por assédio na Áustria.
Os donos de uma pensão cristã na Inglaterra foram multados por não alugarem um quarto em sua
casa, onde eles vivem com seus filhos, para uma dupla homossexual. A Holanda exige que os
órgãos governamentais quebrem contratos com entidades particulares que objetam participar de
uniões homossexuais.
Um médico cristão na Inglaterra foi demitido por mandar por email uma oração aos colegas. Um
juiz deu o veredicto de que os cristãos não têm nenhum direito de se abster do trabalho nos
domingos afirmando que não é “um componente essencial” de suas convicções.
Os pais têm o direito universal de educar seus filhos. Entretanto, a educação escolar em casa é
criminalizada na Alemanha, enquanto a Áustria ameaça tirar os filhos das famílias. A educação
sexual explícita da Suécia é obrigatória para crianças, onde uma menina de 11 anos fez dois
abortos sem o consentimento de seus pais.
O relatório pressupõe que essas leis estimulam um clima hostil que permite impunidade aos
ataques.
Um artista da Eslovênia colocou fogo numa cruz — o mesmo ato que ele cometeu 10 anos antes,
mas foi inocentado no tribunal. Uma livraria católica na França sofreu vandalismo 26 vezes sem
nenhuma resposta das autoridades públicas ou meios de comunicação. A Associação Polonesa de
Futebol proibiu cruzes e Bíblias como “materiais racistas e xenófobicos.”
Na França, 84% dos vandalismos em 2010 foram contra lugares cristãos. Uma cidade da Espanha
proibiu um bispo de eventos oficiais da cidade por criticar os estilos de vida homossexuais.
“Os cristãos não estão pedindo tratamento especial,” disse Gary Streeter, membro do Parlamento
da Inglaterra, “mas estamos buscando oportunidades iguais, para que convicções sinceras
recebam espaço igual em nossas leis e em nossa sociedade.”
Tradução: www.juliosevero.cm
Fonte: C-Fam
========================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura:
“Se não se abreviassem aqueles dias, não se salvaria pessoa alguma; porém, serão
abreviados aqueles dias em atenção aos escolhidos." (Mt. 24, 22).
"Ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir a apostasia, e deve
manifestar-se o homem da iniqüidade, o filho da perdição," (2Ts 2,3)
"Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a Terra?" (Lc 18,
8)
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A crise de fé que vive a Europa é confirmada por pesquisa feita em 24
países
29.04.2011
Uma campanha de sondagem de nível mundial, promovida pela empresa IPSOS, veio colocar em
causa a noção de uma Europa católica, ao pôr a nu uma acentuada descrença em Deus ou em
outro Ser Superior.
“Penso que este estudo ajuda a fazer tocar algumas campainhas de atenção sobre aquilo que está
a acontecer na sociedade contemporânea e, do ponto de vista da Igreja Católica em Portugal, é
uma boa altura para meditar sobre os perigos de se instalar,” realça Carlos Liz, representante da
entidade, especialista em estudos de consumidor e opinião pública, numa entrevista hoje à
AGÊNCIA ECCLESIA.
O inquérito, realizado entre 2 e 14 de março, envolveu perto de 19 mil pessoas, representativas de
24 países de todo o globo – desde nações em grande desenvolvimento, como a Rússia, o Brasil ou
a Índia, outras atualmente em crise econômica, como a Espanha ou a França, e ainda regiões do
chamado Terceiro Mundo, como a Indonésia.
Tinha por base três perguntas essenciais, relacionadas com a existência ou não de Deus ou de
outra entidade superior, a vida para além da morte e a origem da vida humana.
A partir dos resultados, foi possível verificar desde logo um mundo dividido, em que 51 por cento
se diz crente em um (45%) ou vários deuses (6%); e outros 48 por cento em crise acentuada de
crença (30%) ou que não acreditam em nada (18%).
“No caso europeu, o que me chamou mais a atenção foi o fato de Portugal estar rodeado de países
em processo de descrença acelerado, como por exemplo a Espanha e a França, que durante
bastante tempo foram referencias culturais para o nosso país” realça Carlos Liz, que identifica
ainda uma relação de dependência bastante acentuada entre os níveis de bem-estar social e de
crença.
Países emergentes, como o Brasil, Rússia e Índia, surgem com “francamente crentes”, ao contrário
da Espanha e da França, onde “os fenômenos de instabilidade social e econômica hão de ter algum
reflexo” exemplifica.
Olhando também para nações como a Itália, Polônia, verificamos que, apesar de serem países
tradicionalmente apontados como católicos, e o último ter dado até ao mundo um dos mais
recentes Papas, João Paulo II, o estudo revela níveis de descrença total em Deus ou de dúvida na
ordem dos 47 e 44 por cento, respectivamente.
Para o responsável pelo estudo, que tem colaborado com as ordens religiosas portuguesas na área
do Marketing, a fatia da “fé intermitente”, que no total dos países inquiridos atinge os 30 por
cento, deve servir como um desafio aos responsáveis católicos de todo o mundo, para “não
descansarem na forma”.
“Esta distância e, sobretudo o ‘às vezes acredito, outras vezes não’, é uma matéria que pode ser
trabalhada pela Igreja, pois quando há dúvidas as coisas ainda estão em aberto” sublinha.
Interessa agora “verificar se Portugal acompanha esta tendência”, sustenta ainda, revelando que
esse inquérito poderá ser lançado em breve no nosso país.
Fundada em 1975, a IPSOS é atualmente a segunda maior empresa de estudos de mercado e de
opinião a nível mundial, com mais de 9 mil colaboradores espalhados por 64 países.
Este tipo de inquérito atrás referido é feito mensalmente, com entrevistas a indivíduos entre os 16
e os 65 anos, e tem uma margem de erro entre os 3,1 e os 4,5 por cento.
Fonte: http://www.comshalom.org/blog/carmadelio/

Igrejas atingidas pela secularização viram livrarias e casas de show na
Europa e EUA
10.11.2013
Nota de www.rainhamaria.com.br
Nosso Senhor Jesus Cristo a São Pio de Pietrelcina: (que profecia, isto no ano de 1913)
“Minha casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos”.
“O meu coração”, diz Jesus, está esquecido. Já ninguém se preocupa com o meu amor. Estou
sempre triste. Minha casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos; mesmo os
meus ministros, que sempre considerei com predileção, que amei como a pupila de meus olhos,
deveriam consolar o meu Coração cheio de amargura, deveriam ajudar-me na redenção das almas.
" (342)
Nas aparições em Fátima, 1917, Nossa Senhora antecipou: (que grande profecia)
“Virão modas que ofenderão muito a Deus... O Céu não tem modas, o mundo as tem
todas...”
Diz na Sagrada Escritura:
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
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servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em vez do
Criador, que é bendito pelos séculos. Amém!" (Romanos 1, 25)
"Assim preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus". (São João 12, 43)
"Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a Terra?" (Lc 18, 8)
Igrejas são atingidas pela secularização e viram livrarias e casas de show na Europa e
EUA.

Livraria Waanders in de Broeren, que funciona dentro de uma igreja gótica na Holanda (Foto:
Divulgação/Hans Westerink/Waanders in de Broeren)
O ambiente de uma igreja parece não combinar com um bar ou uma discoteca, mas os
proprietários da cervejaria Church Brew Works, nos EUA, e da boate Paradiso, na Holanda,
parecem não se importar com isso. Eles montaram seus negócios em igrejas centenárias, que em
vez de fiéis recebem hoje consumidores interessados em apreciar bebidas alcoólicas ou dançar em
um espaço fora do comum.
Instalada em uma igreja metodista do século 19, uma vinícola nos EUA também apostou
nesse “nicho”. Sentados nos bancos originais, os clientes participam de degustações e podem
comprar vinhos.
Também funcionando em igrejas, duas livrarias na Holanda deixaram toda a estrutura dos edifícios
intacta. Tetos pintados, órgãos, sacristias e vitrais convivem com prateleiras e outros móveis
modernos, sem serem tocados por eles.
Conheça a seguir um pouco sobre esses cinco espaços religiosos que foram
transformados em negócios laicos e hoje atraem turistas por essa característica
inusitada.

A livraria Polare Maastricht, que funciona em uma igreja de mais de 700 anos de idade (Foto:
Flávia Mantovani/G1)
A livraria, situada dentro de uma igreja com mais de 700 anos de idade, integra constantemente
as listas das mais bonitas do mundo na imprensa internacional, e já foi considerada a mais bela de
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todas pelo jornal inglês “The Guardian”. Aberta em 2007 sob o nome Selexyz Dominicane, ela
agora pertence a uma rede de livrarias e se chama Polare Maastricht – nome da charmosa cidade
holandesa onde está situada.
As modernas estantes de três andares, com passarelas e escadas, integram-se bem ao maciço
edifício e não encostam nas paredes nem em nenhuma outra parte da estrutura original, para não
danificá-lo. O café fica no antigo santuário da igreja.

A discoteca Paradiso, em Amsterdã, que funciona em uma antiga igreja (Foto: Divulgação/Harry
Brieffies/Paradiso)
A igreja do século 19 se transformou em um espaço cultural e de lazer de grupos hippies nos anos
1960. Em 1968, foi oficialmente inaugurado com o nome “Cosmic Relaxation Center Paradiso”. Ao
longo do tempo, a boate – que hoje se chama apenas “Paradiso” – abrigou festivais e shows dos
mais variados estilos, como rock, pop e eletrônico. O palco principal, com capacidade para 1.500
espectadores, já recebeu artistas como Lee Lewis, Grace Jones, Queens Of The Stone Age, White
Stripes e Lady Gaga. Outro palco menor abrigou shows intimistas de bandas como Franz Ferdinand
e Kings of Leon.
Também são famosas as festas de música eletrônica comandadas por DJs, na qual o público dança
na antiga igreja de pé-direito alto e janelas grandes. O Paradiso também se considera um centro
cultural, onde são organizados desfiles de moda, sessões de cinema, palestras científicas e
festivais de poesia.

Church Brew Works, cervejaria que funciona dentro de uma igreja (Foto: Olessi e Lee
Paxton/Creative Commons)
“E no oitavo dia… o homem criou a cerveja”. Assim essa cervejaria se apresenta aos clientes em
seu site. O estabelecimento funciona em uma igreja batista do início do século 20 em
Pittsburgh. Após ser atingida por um incêndio em 1915, ela ficou fechada por mais de 80 anos.
Em 1999, a cervejaria abriu suas portas.
Segundo a empresa, a restauração da igreja foi feita com todo o cuidado, usando peças originais.
Os bancos, por exemplo, foram cortados para servirem de assento para os clientes nas mesas. A
madeira que sobrou foi usada no bar. As luminárias foram repintadas e os tanques de aço com a
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bebida ficam em frente ao altar, “no fundo celestial azul”, afirma a empresa.

Livraria Waanders in de Broeren, que funciona dentro de uma igreja gótica na Holanda (Foto:
Divulgação/Hans Westerink/Waanders in de Broeren)
A livraria funciona em uma enorme igreja gótica dominicana do século 15 na cidade de Zwolle. Os
arquitetos responsáveis pelo projeto foram orientados a manter intacta toda a estrutura do edifício,
com um bonito órgão, vitrais nas janelas e pinturas no teto. Todos os móveis criados por eles são
removíveis e podem ser retirados caso o edifício volte ao propósito original.
A livraria Waanders in de Broeren, que foi criada em 1836 em um espaço modesto e foi se
mudando de sede até chegar à igreja, montou também no local um restaurante, palco de eventos
e loja.

A vinícola South River Vineyard, em Ohio, que funciona dentro de uma antiga igreja (Foto:
Wineohio/Creative Commons)
Um dia, quando estava dirigindo seu carro em uma estrada de Ohio, nos EUA, o dono desta
vinícola viu uma igreja metodista abandonada. Gostou tanto da construção centenária que mandou
transportá-la, pedra por pedra, da cidade onde ela estava (Shalersville) para Geneva, município a
mais de 50 km. Lá, reconstruiu o edifício, que é de 1892, e montou uma butique de vinhos e
espaço de degustações dentro dele.
Para preservar as origens eclesiásticas, a South River Vineyard manteve os bancos originais, a
porta interna, o piso e algumas janelas com vitrais. O local também afirma manter um ambiente
silencioso e sereno, para que os clientes possam apreciar melhor a bebida.
Fonte: G1 e blog.comshalom.org/carmadelio
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Irlanda: Ateísmo começa a ser ensinado como disciplina em escolas
públicas
27.11.2013

Os alunos do ensino primário na Irlanda, pela primeira vez, irão aprender os princípios
básicos do ateísmo como parte do currículo.
Segundo a revista Time, seriam cerca de 16 mil alunos a ouvir sobre os sistemas de crenças
seculares ainda este ano. O novo currículo, que falará sobre humanismo e agnosticismo, é um
projeto da ONG ateísta Educar Juntos. Fundada a 5 anos, seu site afirma que são um grupo
dedicada a “promover o ateísmo, a razão, a ética e um Estado laico”.
As primeiras versões do material contemplam o ensino de crianças dos 4 até os 13 anos. São dez
lições, uma por aula, entre 30 e 40 minutos de duração. Além disso, haverá aplicativos para
smartphones e atividades interativas no seu site.

Na Irlanda, 90% dos alunos estudam em escolas pertencestes à Igreja Católica.
Para o co-fundador da Atheist Ireland, Michael Nugent, o fim deste monopólio religioso na
educação é necessário. “Se os pais dessas crianças em idade escolar e sob o controle da igreja
desejarem, poderão usar o nosso curso como uma alternativa para os seus filhos”.
O grupo lançou uma campanha online para arrecadar os 50 mil euros que acreditam serem
necessários para fornecer o material para as escolas e dar treinamento aos professores. Por
enquanto, menos da metade do alvo foi alcançado, mas segundo a ONG o dinheiro está vindo de
diferentes partes do mundo, o que indica um crescente interesse pelo projeto que poderá se
estender a todas as nações interessadas.
Embora em muitos países seja proibido o ensino religioso nas escolas públicas, esta é a primeira
vez que ocorrem aulas sobre ateísmo de maneira programática. Contudo, é crescente o número de
instituições de ensino superior na Europa e nos EUA que oferecem aulas sobre o pensamento
ateísta.
Fonte: Catolicidade e blog.comshalom.org
====================================
Diz na Sagrada Escritura:
“Se não se abreviassem aqueles dias, não se salvaria pessoa alguma; porém, serão
abreviados aqueles dias em atenção aos escolhidos." (Mt. 24, 22).
"Ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir a apostasia, e deve
manifestar-se o homem da iniqüidade, o filho da perdição," (2Ts 2,3)
Mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? (Lc 18, 8)
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Bispo Agustín Cortés: Um mundo no qual Deus já não será negado, mas
excluído.
05.11.2013

Há 50 anos, eram raros os que se confessavam ateus e, em geral, não o manifestavam
abertamente. Hoje, isso é mais comum, e são raros os que se confessam crentes com
espontaneidade.
Os que viveram mais de 50 anos não se surpreendem tanto pelo fato da descrença ou do
agnosticismo em si, mas se inquietam ao ver sua generalização e proximidade, ou seja, que sejam
tantos e tão próximos da nossa vida os que afirmam não crer, não “precisar” de Deus ou não
considerá-lo “relevante” no mundo.
É difícil hoje entender bem o que uma pessoa quer dizer quando afirma “eu não acredito em
Deus“, ou “sou agnóstico”. Em geral, nem ela consegue explicar exatamente. Este é um fenômeno
um tanto difuso, que obedece mais a um sentimento que se contagia do que a uma ideia bem
fundamentada.
De qualquer maneira, as pesquisas e os fatos, como a relevância das crenças religiosas em
determinados fenômenos sociais, demonstram que o fator religioso é atual. Mas o que significa
esta atualidade do religioso?
No que diz respeito ao nosso mundo ocidental, “cristão” por tradição, há alguns que detectam um
processo rumo à descrença real, ainda que às vezes motivada pela boa vontade.
Um representante da alta hierarquia da Igreja comentou, não sem certa ironia, em uma
assembleia, que antigamente era mais comum ouvir a opinião de que se acreditava em Jesus, mas
não na Igreja. Depois, dizia, ouvimos que Jesus Cristo, tal como aparece no Novo Testamento, não
se sustentava, mas que era verossímil crer em Deus, como faz a maioria dos seres humanos.
Mais tarde, generalizou-se, inclusive na linguagem oficial e em ambientes culturais, a opinião de
que não se pode falar de um único Deus, mas de todos os produzidos pelas diversas tradições
religiosas, ou pelo menos de um só Deus, mas não definido e conhecido, e sim como um ser muito
além de toda linguagem e conhecimento humanos, sobre quem todas as religiões chegariam a um
consenso. Como consequência, o seguinte passo foi considerar melhor não falar de Deus, mas de
“transcendência”. Mais ainda: melhor não falar de “transcendência”, mas de “espiritualidade”…
Seja como for, o fato é que hoje podemos falar de um mundo vazio de Deus. Há mais de 40 anos,
uma cristã absolutamente comprometida no âmbito social, Madeleine Delbrêl, em seu livro “Nós,
gente do povo”, lamentava este vazio:
“Um perigo maior se aproxima da Igreja, sem fazer barulho: o perigo de um tempo, de um mundo
no qual Deus já não será negado, mas excluído, o qual será impensável (porque teremos mutilado
o modo de conhecimento de Deus); desejaremos gritar seu nome, mas não poderemos lançar este
grito, porque já não teremos um lugar onde colocar os pés. Esta atitude, seja agressiva,
indiferente ou intolerante com relação a Deus, tem em todos os lugares um caráter comum: a
rejeição de um Deus criador que situa o mundo em sua condição de criatura. O mundo parece
esvaziar-se por dentro, em primeiro lugar de Deus, depois, do Filho de Deus, e depois, do que Ele
comunica de divino à sua Igreja. Em geral, o que afunda por último é a superfície, e é por isso que
tudo nos parece uma ilusão.”
Isso parecia uma profecia, mas hoje o que parecia ser ilusão se tornou realidade. Porém, este
mundo continua tendo traços de Deus e não deixamos de amá-lo. A fé que salva continua sendo
possível.
Por Agustín Cortés - Bispo espanhol.
Fonte: http://blog.comshalom.org/carmadelio
===================================
Diz na Sagrada Escritura:
“Se não se abreviassem aqueles dias, não se salvaria pessoa alguma; porém, serão
abreviados aqueles dias em atenção aos escolhidos." (Mt. 24, 22).
"Ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir a apostasia, e deve
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manifestar-se o homem da iniqüidade, o filho da perdição," (2Ts 2,3)
Mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? (Lc 18, 8)

Se uma pessoa é gay e busca Deus, quem sou eu para julgá-lo?
diz Papa
29.07.2013
(Em primeiro lugar, só a um cabe o direito de julgar, inclusive aos papas, JESUS! O dever maior de
um papa é defender e zelar pela obediência a Sagrada Escritura - integralmente -, a Doutrina,
Dogmas e Tradição da Igreja. Alguém por ser papa não tem nenhum direito de infringir a
qualquer um destes deveres de estado, sob forte risco de estar sendo apóstata e caindo em
heresia! E mais, de que jeito “busca a Deus” verdadeiramente, se não cumpre o mais importante:
obedecer a Sua santa palavra!?)

Na mais ousada declaração de um pontífice sobre homossexualismo, o papa Francisco
disse que os gays "não devem ser marginalizados, mas integrados à sociedade" e que
não se sente em condição de julgá-los.
"Se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo?",
afirmou Francisco aos cerca de 70 jornalistas que embarcaram a Roma com ele. "O
catecismo da Igreja Católica explica isso muito bem. Diz que eles não devem ser
discriminados por causa disso, mas integrados à sociedade."
As declarações foram em resposta a recentes revelações de que um assessor próximo seria
homossexual e a uma frase atribuída a ele no início de junho, de que havia um "lobby gay" no
Vaticano. Segundo ele explicou ontem, o problema não é ser gay, mas o lobby em geral.
"Vocês vêm muita coisa escrita sobre o "lobby gay". Eu ainda não vi ninguém no Vaticano com um
cartão de identidade dizendo que é gay. Dizem que há alguns. Acho que, quando alguém se
encontra com uma pessoa assim, devemos distinguir entre o fato de que uma pessoa é gay de
formar um lobby gay, porque nem todos os lobbies são bons. Isso é o que é ruim."
"O problema não é ter essa tendência [gay]. Devemos ser como irmãos. O problema é o lobby
dessa tendência, da tendência de pessoas gananciosas: lobby político, de maçons, tantos lobbies.
Esse é o pior problema."
Questionado sobre o movimento carismático no Brasil, Francisco disse que, no início, chegou a
compará-los com uma "escola de samba", mas que se arrependeu: diz que os movimentos "bem
assessorados" são parte da "igreja que se renova".
Antes de aceitar perguntas, Francisco disse que "foi uma bela viagem" e elogiou o "povo
brasileiro". "Espiritualmente me fez bem, estou cansado, mas me fez bem", afirmou.
Fonte: Folha SP
======================================
Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
A hierarquia da Igreja rejeita (ou rejeitava?) toda e qualquer possibilidade de equiparar
o casal homo ao casal heterossexual, e considera o homossexualismo como um "pecado
grave", imoral e contrário à lei natural.
Afinal não está escrito na Sagrada Escritura: (ou pretendem mudar a Palavra de DEUS e
adaptá-la ao mundo moderno?)
"Não te deitarás com um homem, como se fosse mulher: isso é uma abominação". (Lv
18,22)
O livro do Gênesis (19,1-29) descreve a destruição de Sodoma e Gomorra. A prática ali
vigente, contra a moral, era muito difundida e tomou o nome da cidade: sodomia. Era
abominável aos israelitas e punida com a morte (Levítico 18,22; 20,13). O texto sagrado
não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem como se fosse uma
mulher ambos cometeram uma abominação,r”. Esse mal era difundido entre outros
povos (Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss). No Novo Testamento, São Paulo escreveu na
Epístola aos Romanos (1,24-27): “Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas
mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; igualmente os
homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns com os
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outros, praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a paga de
sua aberração”. Há diversas outras citações bíblicas na mesma orientação doutrinária.
Apoiado na Sagrada Escritura e na Tradição, o Magistério eclesiástico sempre declarou
que “os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados” (“Persona
humana”, 8).
"Assim são contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem
de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum podem ser
aprovados".” (“Catecismo”, nº 2357).
Este é o ensinamento (OU ERA?) da Igreja, em nome de Cristo, transmitido a seus fiéis e
às pessoas de boa vontade.
Lembrando o seguinte:
O “casamento” homossexual ofende a Deus
Esta é a razão mais importante. Sempre que se viola a ordem moral natural estabelecida
por Deus, comete-se um pecado e se ofende a Deus. O “casamento” homossexual faz
exatamente isso. Assim, quem professa amar a Deus deve opor-se a qualquer união gay.
O casamento não é criação de nenhum Estado. Pelo contrário, ele foi estabelecido por
Deus no paraíso para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como lemos no Livro do
Gênesis: “Deus criou o homem à sua imagem; criou-o à imagem de Deus, criou o homem
e a mulher. Deus os abençoou: Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e
submetei-a” (Gen 1, 27-28).
O mesmo foi ensinado por Nosso Senhor Jesus Cristo: “No princípio da criação, Deus os
fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher” (Mc
10, 6-7).
O Gênesis também ensina como Deus puniu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado da
homossexualidade: “O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de
enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície,
assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo” (Gen 19, 24-25).
Como católicos praticantes, estamos cheios de compaixão e rezamos por aqueles que
lutam contra a tentação implacável e violenta do pecado homossexual. Rezamos por
aqueles que caem no pecado homossexual por causa da fraqueza humana: que Deus os
ajude com Sua graça.
Diz ainda na Sagrada Escritura:
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"O injusto, que continue com a sua injustiça; o impuro, que continue com suas
impurezas; o justo, continue a praticar a justiça; o santo, continue a santificar-se!
Eis que virei em breve, e comigo trarei o salário para retribuir a cada um conforme o seu
trabalho". (Ap 22, 11 -12)
consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta". (Isaías 30, 1)
"A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem:
Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome - diz o Senhor dos
exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos;
aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito (as minhas ordens)". (Ml 2, 1)
“Velai sobre o rebanho de DEUS , que vos é confiado. Tende cuidado dele, não
constrangidos, mas espontaneamente; não por amor de interesse sórdido, mas com
dedicação; não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são
confiadas, mas como modelos de vosso rebanho. E, quando aparecer o supremo Pastor,
recebereis a coroa imperecível de glória.” (1Pd. 5, 2-4)
“Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas
das trevas; pelo contrário, condenai-as abertamente.” (Ef. 5, 10-11)
“Pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse e agora repito, chorando, que são
inimigos da cruz de Cristo” (Fl 3,18)
Rezem muito pelos Sacerdotes e por todo o Clero, e sempre defendam as tradições da
Santa Igreja Católica, bem como a moral cristã.
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br
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Papa Francisco: Igreja não pode interferir espiritualmente na vida dos
gays
19.09.2013

O Papa disse que a Igreja tem o direito de expressar suas opiniões, mas não pode
"interferir espiritualmente" nas vidas de gays e lésbicas. Em uma entrevista divulgada
nesta quinta, Francisco afirmou também que as mulheres deveriam ter papel nas
decisões da Igreja e desconsiderou as críticas daqueles que dizem que ele deveria lutar
contra o aborto e o casamento entre homossexuais.
A entrevista, segundo a rede CNN, foi divulgada hoje por revistas jesuítas em 16 países e em
diferentes línguas, aprofunda a visão de Francisco a respeito da Igreja Católica Romana. Eric
Marrapodi Daniel Burke, comentaristas de religião da rede de TV americana, acreditam que os
comentários do Papa não fere a política ou a doutrina católica, mas mostra um movimento da
censura ao engajamento (em relação à polêmica).
"A Igreja, às vezes, se fecha em si mesma em coisas pequenas, em regras pequenas", disse o
chefe da Igreja de Roma. "As pessoas de Deus querem pastores, e não clérigos agindo como
burocratas ou oficiais do governo", acrescentou. Segundo Francisco, se a Igreja falhar em achar
equilíbrio entre as missões espiritual e política, "vai ruir como um castelo de cartas".
No final de julho, quando voltava a Roma depois da Jornada da Juventude, realizada no Rio de
Janeiro, Francisco já havia feito declarações parecidas. "Se a pessoa é gay, procura a Deus e
tem boa vontade, quem sou eu para julgar?", disse o Papa.
Fonte: Terra noticias

Papa critica obsessão da Igreja por aborto, casamento gay e contracepção
(Desde quando alertar contra o pecado é obsessão? Quem pensa assim certamente é porque não
acredita mais na gravidade do pecado...)
19.09.2013

O papa Francisco afirmou que a Igreja Católica se tornou "obcecada" com a pregação
contra o aborto, o casamento gay e a contracepção, e que ele escolheu deliberadamente
não falar sobre esses assuntos por entender que ela deve ser uma "casa para todos", e
não uma "pequena capela" focada na doutrina, na ortodoxia e em uma agenda limitada
de ensinamentos morais.
As declarações foram dadas em uma entrevista concedida ao jornal jesuíta "La Civiltà Cattolica" no
mês de agosto, durante três encontros. O conteúdo da conversa foi divulgado nesta quinta-feira
por 16 jornais jesuítas de diferentes países.
"Não podemos insistir apenas em assuntos relacionados ao aborto, ao casamento gay e ao uso de
métodos contraceptivos. Isso não é possível", disse o papa ao também jesuíta Antonio Spadaro,
editor-chefe do "La Civiltà Cattolica".
O pontífice admitiu ainda que sofre críticas por evitar tratar desses temas.
"Eu não falei muito sobre essas coisas, e fui repreendido por isso. Mas, quando falamos sobre
essas questões, temos que falar sobre elas em um contexto. O ensinamento da igreja quanto a
isso é claro, e eu sou um filho da igreja, mas não é necessário falar sobre esses assuntos o tempo
inteiro", acrescentou.
O papa disse ainda que "os ensinamentos dogmáticos e morais da igreja não são todos
equivalentes" e que o ministério pastoral não deve ser "obcecado" com a transmissão de
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"doutrinas desarticuladas que se tenta impor de forma insistente".
"Precisamos encontrar um novo equilíbrio, senão até mesmo o edifício moral da igreja corre o risco
de cair como um castelo de cartas, perdendo o frescor e a fragrância do Evangelho", disse. "A
proposta do Evangelho tem que ser simples, profunda, radiante. É dessa proposta que as
consequências morais então fluem".
O papa Francisco afirmou ainda que a igreja deve ajudar a curar "todo o tipo de doença ou ferida".
Ele contou que, quando ainda estava em Buenos Aires, costumava receber cartas de homossexuais
que estavam "feridos socialmente" e que diziam sentir que a igreja sempre os condenava.
"Mas a igreja não quer isso. Durante meu voo de volta do Rio de Janeiro [após a Jornada Mundial
da Juventude, em julho deste ano], eu disse que, se um homossexual tem boa vontade e está em
busca de Deus, eu não estou em posição de julgá-lo. A religião tem o direito de expressar sua
opinião a serviço das pessoas, mas, na criação, Deus nos fez livres: não é possível interferir
espiritualmente na vida de uma pessoa".
Fonte: Folha SP

Papa Francisco é “homenageado” por se mostrar acessível aos
homossexuais durante visita ao Brasil.
(Cada um colhe o que semeia; principalmente um ocupante da Cadeira de São Pedro)
30.08.2013

O funcionário público Darlan Oliveira, 52 anos, participou da Parada da Diversidade, em
Teresina, neste domingo (25) vestido de papa. A intenção não é fazer uma crítica à
Igreja Católica, mas homenagear o Papa Francisco, pois, para Darlan, ele se mostrou
mais acessível aos homossexuais durante visita ao Brasil.
O Papa mostrou que está mais flexível com relação a essa bandeira. Este é o começo da
discussão por parte da Igreja", explicou o funcionário público, que foi bastante
assediado no evento, uma vez que inúmeras pessoas fizeram questão de tirar uma foto
com ele.
Em sua visita ao Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Papa Francisco
declarou que não é seu papel julgar os gays. "Se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa
vontade, quem sou eu para julgá-la?". Francisco disse ainda que não se deve marginalizar as
pessoas por isso. "É preciso integrá-las", completou o Santo Padre.
Durante a Parada da Diversidade, Darlan distribuiu vários preservativos e fez provocações
direcionadas às religiões. A Parada da Diversidade acontece na avenida Raul Lopes, zona Leste de
Teresina, com expectativa de público de 100 mil pessoas.
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Fonte: Notícia - Piauí

(enviado pela amiga Indiara)

Sinal dos Tempos: Padre católico abençoa ventre de primeiro transexual
grávido da Argentina
(O efeito Francisco – defensor dos gays! E a Bíblia quem se habilita a defender?)
29.11.2013
O padre católico Raúl Benedetti abençoou o ventre de Alexis Taborda, nascido mulher e atualmente
grávido de Karen Bruselario, nascida homem e também transexual, que realizarão nesta sextafeira o casamento civil na cidade de Victoria, na província de Entre Ríos.
"Todos os dias 15 do mês é dada a benção às grávidas. Uma vez eu os convidei e eles vieram",
disse nesta sexta-feira à Agência Efe o pároco da igreja Nuestra Señora de Aranzazu, da cidade do
casal.
Karen Bruselario, que nasceu homem, mas modificou seu documento de identidade conforme seu
novo gênero, se casará hoje com seu namorado, Alexis Taborda, nascido mulher, mas que se
transformou em homem e está grávido de oito meses
O padre explicou que não pode casar a dupla pela Igreja, já que eles "têm o sexo modificado e
estão atuando como a natureza os dotou, a que escolheu ser mulher está sendo homem e o que
escolheu ser homem está gestando um filho".
"Há uma contradição entre o documento e a pessoa. Se eles se quisessem casar com o nome de
batismo e aceitar que o papai é o homem e a mamãe é a mulher, não há nenhum problema",
afirmou o sacerdote.
O padre disse que "não há problema com a gravidez" e decidiu benzer o casal porque "é uma coisa
normal e comum como tantos outros" casos.
O casal transexual se conheceu em uma viagem de ônibus depois de participar de uma
manifestação, em 9 de maio de 2012, em apoio à Lei de Identidade de Gênero, aprovada pelo
Congresso.
Apesar de terem mudado de identidade, ambos conservaram os aparelhos reprodutores com os
quais nasceram, por isso Alexis gesta em seu útero Génesis, menina que concebeu com Karen. A
previsão é de de que o bebê nasça no fim de dezembro.
Fonte: Terra noticias - Enviado pela amiga Indiara
======================================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura:
"Os quais vos diziam: No fim dos tempos virão impostores, que viverão segundo as suas
ímpias paixões;" (Jd 1,18)
"Curvai-vos, curvai-vos, gente sem pudor, antes que nasça a sentença e o dia passe
como a palha; antes que caia sobre vós o ardor da ira do Senhor; antes que caia sobre
vós o dia da indignação do Senhor!" (Sf 2, 1-2)
"Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual
recebestes de Deus e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis?" (1Cor 6,19)
"Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus que considera dignos de morte aqueles
que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as
cometem". (Romanos 1, 32)
"Quando começarem a acontecer estas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas
cabeças; porque se aproxima a vossa libertação". (São Lucas 21, 28).
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Mais Fumaça de Satanás na Igreja: A Igreja argentina batiza filha de
lésbicas
05.04.2014
Primeiramente vamos a essa lamentável noticia...

Na Catedral de Córdoba ocorreu o batizado inédito.
Primeiro batismo desse tipo no país foi visto como um gesto de abertura da Igreja.
A Igreja Católica argentina batizou neste sábado (5) a filha de um casal de lésbicas em uma
cerimônia que teve como madrinha a presidente Cristina Kirchner. Foi o primeiro evento desse tipo
no país, visto como um gesto de abertura da instituição conduzida pelo papa Francisco.
Nascida em janeiro depois de ser concebida por fertilização assistida, Umma recebeu o sacramento
na Catedral de Córdoba com autorização do arcebispo Carlos Ñáñez e teve como madrinha aquela
que mais apoiou a lei que permitiu o casamento entre Carina Villarroel (32 anos) e Soledad Ortiz
(28) em 2013.
Kirchner não compareceu à cerimônia e enviou em seu lugar um funcionário do governo. "Ela
deixou uma mensagem social muito grande ao aceitar o convite", afirmou Carina à France Presse
Papa Francisco
Embora existam antecedentes em outros países, o fato é inédito para um casal de lésbicas na
Argentina, terra natal do papa Francisco, que, como arcebispo de Buenos Aires, opôs-se ao
matrimônio homossexual, embora tenha defendido a concessão do batismo sem distinções em um
país com 75% de católicos.

Cristina Kirchner em visita recente ao Papa Francisco no Vaticano.
"Isto marca um precedente. A Igreja abriu uma porta muito grande depois de tanta luta
e discriminação", disse Carina.
Desde que foi eleito papa em 2013, Francisco promoveu um amplo debate sobre a família
contemporânea e convocou dois sínodos (assembléias de bispos) para 2014 e 2015.
Temas tabu para a Igreja, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, as uniões de fato, o
aborto, a adoção por casais homossexuais, a comunhão de divorciados e o controle da natalidade
estão em um questionário enviado aos bispos de todo o mundo, o que permite prever decisões a
respeito desses temas.
Fonte: G1
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Dez meses antes de morrer, o Papa Paulo VI denunciou: “... O fumo de Satanás entrou
na Igreja Católica e se expande cada vez mais até o vértice” (13/10/77).
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"Igreja Católica argentina batiza filha de lésbicas"
Vamos lembrar novamente o seguinte:
O Papa declarou: "Quem sou eu para julgar um homossexual"
A hierarquia da Igreja rejeita (ou rejeitava?) toda e qualquer possibilidade de equiparar
o casal homo ao casal heterossexual, e considera o homossexualismo como um "pecado
grave", imoral e contrário à lei natural.
O livro do Gênesis (19,1-29) descreve a destruição de Sodoma e Gomorra. A prática ali
vigente, contra a moral, era muito difundida e tomou o nome da cidade: sodomia. Era
abominável aos israelitas e punida com a morte (Levítico 18,22; 20,13). O texto sagrado
não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem como se fosse uma
mulher ambos cometeram uma abominação,r”. Esse mal era difundido entre outros
povos (Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss). No Novo Testamento, São Paulo escreveu na
Epístola aos Romanos (1,24-27): “Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas
mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; igualmente os
homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns com os
outros, praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a paga de
sua aberração”. Há diversas outras citações bíblicas na mesma orientação doutrinária.
O Gênesis também ensina como Deus puniu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado da
homossexualidade: “O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de
enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície,
assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo” (Gen 19, 24-25).
Mas, diz também na Sagrada Escritura:
"Dize-lhes isto: Por minha vida - oráculo do Senhor Javé -, não me comprazo com a
morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Converteivos! Afastai-vos do mau caminho que seguis; por que haveis de perecer, ó casa de
Israel? "(Ezequiel 33, 11)
Igreja Católica argentina batizou a filha de lésbicas, com...
Com a devida autorização do Arcebispo de Córdoba, Carlos Nuñez.
Com a devida autorização do Papa Francisco.
Este batismo vai contra a Sagrada Escritura e desafia ao DEUS Altíssimo.
Um Sacerdote, Bispo, Cardeal ou Papa que se diz católico, comprometido com as
tradições seculares da Igreja e, sobretudo com os Desígnios de DEUS, abençoa com este
batismo, indiretamente uma união matrimonial que é amaldiçoada pelo próprio DEUS.
A Sagrada Escritura não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem
como se fosse uma mulher ambos cometeram uma abominação”. (o mesmo serve para
mulher) Esse mal era difundido entre outros povos (Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss).
Eu, Dilson Kutscher, não seguirei este caminho que aprova o pecado, não vou errar com
a Igreja, pois, DEUS JUSTO JUIZ E DE SABEDORIA INFINITA NÃO ERRA. DEUS É
PERFEITO.
"Convertei-vos! Afastai-vos do mau caminho que seguis; por que haveis de perecer, ó
casa de Israel?"(Ezequiel 33, 11)
Quem erra, são os homens cheios de imperfeições, falhas e pecados, que trocando a
VERDADE DE DEUS, se apegaram as novidades e tradições humanas, servindo a eles
próprios e não mais ao SEU CRIADOR.
"Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em vez do
Criador, que é bendito pelos séculos. Amém!" (Romanos 1, 25)
."JESUS disse-lhes: "Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando
escreveu: Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu coração está longe de Mim. Em
vão, pois Me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos (Is. 29,13).
Deixando o mandamento de DEUS, vos apegais à tradição dos homens." (Mc. 7, 6-9)
Também não me voltarei contra a Sagrada Escritura, só porque os homens decidiram por
vontade própria adaptar a Igreja a sociedade moderna, aos seus preceitos e paixões
mundanas. Decidiram fazer um pacto oculto com Satanás.
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
Estou convicto que continuarei recebendo por email muitas criticas, ofensas e ameaças.
Que perderei apoio e ajuda, como já perdi, de muitos que se dizem católicos, mas ficam
em "cima do muro" numa heresia destas, ou seja, são católicos mornos.
"Conheço as tuas obras: não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente! Mas,
como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te". (Apocalipse 3, 15 -16)
"Dizei somente: Sim, se é sim; não, se é não. Tudo o que passa, além disto, vem do
Maligno.” (São Mateus 5, 37)
"Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem, mal, que fazem das trevas luz e da luz,
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trevas, do amargo, doce e do doce, amargo" (Is 5. 20).
FICA O AVISO DO DEUS ALTÍSSIMO AOS MAUS SERVIDORES (ECLESIÁTICOS)
Diz na Sagrada Escritura:
"A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem:
Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome - diz o Senhor dos
exércitos -, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos;
aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito (as minhas ordens)." (Malaquias 2, 1-2)
"Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam
indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é
impuro". (Ez 22, 26)
Diz ainda na Sagrada Escritura:
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"Ele lhes disse: Vós pretendeis passar por justos perante os homens, mas Deus conhecevos os corações: porque o que para os homens é estimável, é abominável perante Deus."
(Lc 16,15)
"Porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se
ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus?" (I
São Pedro 4, 17)
Fica também o Alerta e a Profecia da Santa Mãe de DEUS, Imaculada Rainha Maria:
Aparições de Nossa Senhora: Japão - A Advertência de Akita.
Em 1984, logo antes se aposentar a uma idade venerável, o Bispo diocesano de Niigata, Bispo
John Shojiro Ito, em consulta com a Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu uma carta
pastoral na qual ele reconheceu como sendo autêntica, a série extraordinária de eventos que
tiveram lugar de 1973 a 1981 em um convento dentro de sua diocese, eram reconhecidas as
aparições da Mãe de Deus em Akita, Japão.
A aparição foi considerada autêntica, como foram Lourdes, La Salette, Fátima...
Parte da mensagem recebida pela monja Agnes Katsuko Sasagawa:
NOSSA SENHORA DISSE:
"O Diabo se infiltrará até mesmo na Igreja de tal modo que haverá cardeais contra
cardeais e bispos contra bispos. Serão desprezados os padres que me veneram e terão
opositores em todos os lugares. Haverá vandalismo nas Igrejas e altares. A Igreja estará
cercada de asseclas do demônio que conduzirá muitos padres a lhe consagrar a alma e
abandonar o serviço do Senhor".
Em 1846, Nossa Senhora apareceu, em La Salette, a duas crianças: Maximino e Melânia.
Posteriormente essa aparição teve aprovação da Igreja. É bem famoso aquela parte
destas revelações chamada de "O Segredo de La Salette".
No contexto de La Salette há uma mensagem que deixou perplexos os católicos, na qual
Nossa Senhora disse:
"Roma perderá a fé, e converter-se-á na sede do anticristo".
Essas aparições de Nossa Senhora foram reconhecidas pela Igreja.
Portanto, em algum momento deste Fim dos Tempos, queiram ou não, aqueles que se
dizendo católicos, preferem errar ao invés de corrigir a Igreja, o Vaticano vai se tornar a sede do
anticristo, não sou eu, um mero evangelizador e pecador que o digo, mas a Santa Mãe de DEUS
que vos fala.
"Tornei-me, acaso, vosso inimigo, porque vos disse a verdade?" (Gálatas 4, 16)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br
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Argentina: Casal de Lésbicas que batizou filha, agora quer se casar na
igreja
07.04.2014

Catedral de Córdoba: O casal de lésbicas batizando sua filha, que foi concebida por
fertilização assistida.
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Como eu já disse antes:
Com a devida autorização do Arcebispo de Córdoba, Carlos Nuñez.
Com a devida autorização do Papa Francisco.
Este batismo vai contra a Sagrada Escritura e desafia ao DEUS Altíssimo

O casal de lésbicas se beija dentro da CASA DE DEUS.
Alás, também como eu disse antes, era a CASA DE DEUS, pois, com este ato de apostasia,
que vai contra a Palavra de DEUS, essa Igreja foi "consagrada" ao demônio. Este Templo
e seus Sacerdotes estão amaldiçoados. Podem os católicos modernistas enviarem emails
dizendo que é um exagero de minha parte fazer tal declaração, mas a voz do meu
coração fala mais alto e não posso agradar aos homens, mas sim, ao DEUS Altíssimo.
Diz na Sagrada Escritura:
"O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de
cima dos telhados". (São Mateus 10, 27)
"A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem:
Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome - diz o Senhor dos
exércitos -, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos;
aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito (as minhas ordens)." (Malaquias 2, 1-2)
"Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam
indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é
impuro". (Ez 22, 26)
Declarou Carina Villarroe, "mãe" da criança batizada: "A mudança social que se deu no
catolicismo ao dizer sim ao batismo de uma criança de família homoparental, de
lésbicas”. E a outra companheira, Soledad Ortiz, também "mãe" da criança batizada
declarou: "Agora esperamos poder celebrar o nosso matrimônio pela igreja e vamos
lutar por isso”.
Somente vou dizer, aos católicos que não conseguem enxergar a gravidade deste
"batismo" dentro da Igreja, que usam de escudo para legitimar sua apostasia e a sua
desobediência a DEUS, a criancinha batizada, e com isto, fecham seus olhos e tampam
seus ouvidos para a Fumaça de Satanás que agora ENTRA PELA PORTA DA FRENTE EM
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PLENA CASA DE DEUS, deveriam não errar com a Igreja, mas como verdadeiros católicos
corrigir estes erros.
"Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da
vossa firmeza, levados pelo erro destes homens ímpios.
Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele a
glória agora e eternamente". (II São Pedro 3, 17)
SIM, estou chamando estes Eclesiásticos de IMPIOS. Pessoa que não tem fé, incrédulo,
herege., mundano, que prefere agradar e fazer a vontade dos homens do que a de DEUS.
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
Aos católicos mais modernistas que acham tal batizado perfeitamente normal numa
sociedade evoluída, não precisam me enviar emails, porque com certeza haverão outros
batizados como este na Igreja. Então, católicos modernistas, sejam padrinhos nestes
batizados, visto que se baseiam apenas na criança batizada e não no "pecado grave" do
casal homossexual condenado por DEUS na Sagrada Escritura.
Um dia, quanto ficarem Diante da Face do Justo Juiz, o DEUS Altíssimo, terão que
prestar contas por sua iniquidade (Tornar normal o que é pecado, reconhecimento de
normalidade em uma ação que é uma abominação aos Olhos de DEUS)
“Não te justifiques perante Deus, pois Ele conhece o fundo dos corações; não pretendas
parecer sábio diante do Rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte para
destruir a iniqüidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso, e
te exponhas a pecar contra a eqüidade.” (Eclo. 7, 5-6)
"Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino dos céus, mas sim
aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais
a iniqüidade". (São Mateus 7, 21, 23)
"Assim também vós: por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro
estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade" (São Mateus 23, 28).
"Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o Reino de Deus? Não vos
enganeis: nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem
os devassos", (I Coríntios 6, 9)
Dilson Kutscher-- www.rainhamaria.com.br

Por que não zelam mais pela CASA DE DEUS? Por quantas moedas se
venderam ao mundo?
23.04.2014

"O zelo da tua casa me consome". (Sl 68,10). (São João 2, 17)
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Visitantes perguntam novamente se sou padre, frei, seminarista ou teólogo.
Também perguntam por que estou contra a Igreja de Roma.
Respondendo novamente a primeira pergunta:
Eu não sou padre, frei, seminarista ou teólogo. Na verdade sou apenas um mero
"operário da messe", não fiz faculdade, não tenho estudo de teologia.
Meu conhecimento provem do meu coração a Serviço do DEUS Altíssimo.
Pois, assim diz o DEUS de Israel.
"Dar-lhes-ei um coração capaz de conhecer-me e de saber que sou eu o Senhor. Eles
serão o meu povo, e eu serei o seu Deus porque de todo o coração se voltarão a mim"".
(Jeremias 24, 7)
"Procurar-me-eis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar".
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(Jeremias 29, 13)
Quanto a estar contra a Igreja de Roma:
Eu pergunto aos que perguntam isto:
E vocês, por que estão contra o Rei Jesus e sua Mãe e Rainha Maria??
Lembrai a Sagrada Escritura que diz:
"Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me
consome" (Sl 68,10). (São João 2, 17)
Por que não zelam mais pela CASA DE DEUS?
Por que se venderam aos homens, como o traidor Judas o fez?
Qual a vossa moeda de troca neste Fim dos Tempos? Agradar aos homens??
Por que permitem com vosso silêncio que a Fumaça de Satanás entre pela Porta da
frente da CASA DE DEUS??
Perguntam se estou contra a Igreja de Roma: E vocês que me acusam disto, estão contra
os Designios de DEUS, contra JESUS e a Sua Santissima Mãe Maria.
"Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam
indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é
impuro". (Ezequiel 22, 26)
Retiram a Rainha Maria de certas celebrações ditas católicas para dar aval ao erro,
agradando assim aos homens.
Permitem que o profano se misture com o Sagrado, fazendo da CASA DO SENHOR, um
circo, carnaval e teatro para suas modas mundanas. (mais uma vez agradando aos
homens)
Autorizam que o pecado gravissimo se apresente diante do ALTAR SAGRADO, desafiando
ao SENHOR. Pecado este condenado na Sacrada Escritura por DEUS. Agora,
homossexuais se beijam com a permissão de padres, bispos, cardeais e do Papa, dentro
da CASA DE DEUS e a maioria aplaude.
"Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus que considera dignos de morte aqueles
que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as
cometem". (Romanos 1, 32)
Vocês que permitem que a profanação tome de assalto a CASA DO SENHOR, já não
servem mais a DEUS, mais a "deuses estranhos", seguindo as modas mundanas no vosso
coração,
"Seguindo cada um de nós as inclinações perversas do coração, servimos a deuses
estranhos e praticamos o mal ante os olhos do Senhor, nosso Deus". (Baruc 1, 22)
"Reconhece apenas a tua falta; foste infiel ao Senhor, teu Deus; vagaste à procura de
(deuses) estrangeiros sob todas as árvores verdejantes; não escutaste minha voz" oráculo do Senhor. (Jeremias 3, 13)
Ao silenciarem contra essa apostasia e iniquidade dentro da CASA DO ALTÍSSIMO, serão
réus de culpa diante do TRIBUNAL DO JUSTO JUIZ, por permitirem em cumpliciddde a
ação destes homens impios.
"Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da
vossa firmeza, levados pelo erro destes homens ímpios.
Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele a
glória agora e eternamente". (II São Pedro 3, 17)
“Não te justifiques perante Deus, pois Ele conhece o fundo dos corações; não pretendas
parecer sábio diante do Rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte para
destruir a iniqüidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso, e
te exponhas a pecar contra a eqüidade.” (Eclo. 7, 5-6)
Não estou contra a Igreja, estou em defesa da VERDADEIRA IGREJA DE CRISTO.
Essa Verdadeira Santa Igreja que muitos querem sepultar, para dar aval a uma Igreja
que agrade aos homens e ao mundo. Querem que DEUS e a Sua Igreja se adapte as
modas do mundo moderno.
Querem uma "igreja" que agrade somente aos homens e as suas paixões mundanas.
Mas, diz na Sagrada Escritura:
"Aquele que vem de cima é Superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de
coisas terrenas. Aquele que vem do Céu é Superior a todos". (São João 3, 31)
"Manifestou-se, com efeito, a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens.
Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste
mundo com toda sobriedade, justiça e piedade" (Tito, 2, 11-12)
"Os quais vos diziam: No fim dos tempos virão impostores, que viverão segundo as suas
ímpias paixões"; (São Judas 1, 18)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
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Portanto, aqueles que continuam me enviando criticas, zombarias e ofensas por minha
posição de fazer a Vontade do DEUS Altíssimo e não a dos homens.
Diz na Sagrada Escritura:
"Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo meu, em cujo coração está a minha
doutrina: não temais os insultos dos homens, não vos deixeis abater pelos seus
ultrajes", (Isaías 51, 7)
"Tornei-me, acaso, vosso inimigo, porque vos disse a verdade?" (Gálatas 4, 16)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Papa pretende estudar uniões entre casais do mesmo sexo, diz cardeal
americano
09.03.2014

“O papa Francisco pretende estudar as uniões entre casais homossexuais, disse hoje o cardeal de
Nova York, Timothy Dolan. A intenção, segundo Dolan, é entender os motivos que levaram alguns
países a legalizar o matrimônio gay, como o Brasil e a França.
Durante entrevista ao programa "Meet the Press", da emissora de TV americana NBC, Dolan
afirmou que Francisco não se posicionou em relação ao assunto, mas disse que "a Igreja deve
buscar e ver as razões que levaram alguns Estados a aprovar uniões civis entre pessoas do mesmo
sexo em vez de condená-las".
Em fevereiro, a Escócia aprovou por esmagadora maioria a autorização a casamentos entre
pessoas do mesmo sexo, tornando-se assim o 17º país a dar luz verde a essa união, apesar da
oposição de suas principais organizações religiosas.
No ano passado, além de Brasil e França, também aprovaram o casamento gay Inglaterra, País de
Gales, Uruguai e Nova Zelândia.
Segundo Dolan, a união entre homem e mulher representa um elemento de construção da
sociedade. "Se retirarmos o significado sagrado do casamento, temo que não só a Igreja sofra,
temo que a cultura e a sociedade também sofram", disse.

Cardeal de Nova York, Timothy Dolan.
O papa Francisco já havia afirmado na semana passada, em entrevista ao "Corriere della Sera",
que é preciso analisar caso a caso as uniões civis para casais homossexuais, mas reiterou que "o
casamento é entre um homem e uma mulher".
Não foi a primeira vez que o Pontífice comentou sobre o assunto. No ano passado, Francisco disse
que a igreja não pode interferir espiritualmente nas vidas dos homossexuais, mesmo tendo o
direito de manifestar suas opiniões.
Quando voltava à Itália da viagem ao Brasil em julho de 2013, para participar da Jornada Mundial
da Juventude, o papa afirmou que os homossexuais "não devem ser discriminados e devem
ser integrados na sociedade".
No ano passado, semanas após de retornar do Vaticano e participar do Conclave que elegeu o papa
Francisco, o cardeal americano disse em dois talk shows que a Igreja Católica Romana poderia ser
mais acolhedora com gays e lésbicas, apesar de sua oposição ao casamento do mesmo sexo.
Em entrevistas pré-gravadas com George Stephanopoulos para o programa da ABC "This Week" e
Bob Schieffer, para a CBS, o cardeal Dolan, arcebispo de Nova York e uma das principais vozes da
Igreja Católica nos Estados Unidos, não sugeriu qualquer mudança no ensinamento da Igreja.
Ele definiu o casamento como "um homem, uma mulher, para sempre, para trazer nova vida", mas
ele disse ao Sr. Stephanopoulos que é preciso "fazer melhor para ver que a nossa defesa do
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casamento não se reduz a um ataque aos gays".
"E eu admito não ter sido muito bom nisso", disse o cardeal. "Precisamos ter certeza de que não
somos anti-ninguém", acrescentou.
Stephanopoulos perguntou ao cardeal Dolan o que ele poderia dizer para gays e lésbicas que se
sentiram excluídos da igreja. "Bem, a primeira coisa que eu diria a eles é: 'Eu amo você também.
E Deus ama você. E vocês são feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós queremos a sua
felicidade", disse Dolan.”
Fonte: Jornal de Londrina e Agências Internacionais de Noticias
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
A Sagrada Escritura não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem
como se fosse uma mulher ambos cometeram uma abominação”. Esse mal era difundido
entre outros povos (Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss).
Diz ainda na Sagrada Escritura:
“Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas mulheres mudaram as relações
naturais por relações contra a natureza; igualmente os homens, deixando a relação
natural com a mulher, arderam em desejo uns com os outros, praticando torpezas
homens com homens e recebendo em si mesmos a paga de sua aberração". "Apesar de
conhecerem o justo decreto de Deus que considera dignos de morte aqueles que fazem
tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem".
"Mas, ainda que alguém - nós ou um anjo baixado do céu - vos anunciasse um evangelho
diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema (maldito)". (Gálatas 1, 8)
"Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não
pouparão o rebanho". (Atos dos Apóstolos 20, 29)
"Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos,
ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos
nossos". (I São João 2, 19)
"Ele lhes disse: Vós pretendeis passar por justos perante os homens, mas Deus conhecevos os corações: porque o que para os homens é estimável, é abominável perante Deus."
(Lc 16,15)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"Por isso te digo: no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti"! (Mt
11, 20-24)

Novo Arcebispo do Uruguai diz: Nós evoluímos sobre o tema da
homossexualidade
(“evoluíram” em direção ao inferno, pois rasgaram a Sagrada Escritura!)
11.03.2014

Assume hoje (09/03) como arcebispo de Montevidéu Dom Daniel Fernando Sturla
Berhouet, S.D.B. O novo arcebispo, embalado pelos ventos de mudança que sopram de
Roma, assume um discurso desconcertante e subserviente ao governo socialista de Jose
Mujica e ao pecado.
Surpreendente mudança de discurso do novo arcebispo de Montevidéu
(Subrayado 20/02/14 | Tradução blogonicus)
Alinhado com o papa e o discurso progressista, Monsenhor Sturla proporciona forte contraste com
as opiniões do seu antecessor Nicholas Cotugno sobre a maconha e homossexualidade.
Um reconhecimento expresso da homossexualidade como uma orientação sexual, uma
tolerância maior ao uso de preservativos nas relações sexuais e a crença de que
"moralização" da Igreja Católica, por vezes, "cobre o Evangelho" são alguns dos slogans que
colocou sobre a mesa Daniel Sturla ao assumir
como novo arcebispo de Montevidéu.
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Daniel Fernando Sturla Berhouet, SDB, é um sacerdote salesiano que acaba de suceder a Mons.
Nicolás Cotugno, que em setembro de 2013 se retirou ao cumprir 75 anos.
Ordenado sacerdote em 1987, o novo encarregado da diocese de Montevidéu assumiu o cargo com
claros indícios de mudança na estratégia e no discurso, claramente em sintonia com as
coordenadas do novo Papa Francisco I.
A história de vida do novo líder da grei católica da capital indica que vem de uma família com
interesse na política. Seu irmão foi um legislador destacado do herrerismo (Partido Nacional). Se
trata de Héctor Martín Sturla, que faleceu em 1991 aos 37 anos.
As primeiras declarações de Mons. Sturla mostram uma mudança radical a respeito das posições
públicas adotada por Cotugno nos assuntos como o aborto, o matrimônio igualitário e a
regularização da maconha, todas iniciativas votadas durante a "década progressista" do
[partido] Frente Amplio no poder.
Nesse sentido, Sturla mostrou palavras de elogio ao presidente José Mujica: "O exemplo de
austeridade" do presidente "é estupendo", disse numa entrevista que publicou hoje o periódico
Busqueda.
"Eu tenho amigos homossexuais. Tive conversas com crianças sobre o tema, lhes
assegurei que Deus as ama profundamente. Deus te ama por aquilo que você é não
porque você se orienta de um lado ou de outro do ponto de vista sexual", afirmou.
Ainda que tenha esclarecido que, de acordo com o dogma católico, ter relações sexuais fora do
matrimônio seja pecado. Inclusive o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo aproxima essas
pessoas dos postulados religiosos.
Seu antecessor, por sua vez, se referia à homossexualidade como "uma enfermidade", de
acordo com o tom dos pronunciamentos anteriores do Vaticano.
A chegada de Francisco ao Vaticano marcou um antes e um depois ao emitir uma frase que
resultou numa mensagem para católicos e não-católicos: "quem sou eu para julgar um
homossexual", assinalou e de algum modo arrumou o campo para todos os sacerdotes sob seu
comando.
Sturla admitiu que se um casal homossexual se apresenta com seu filho na Igreja matriz este será
batizado seguindo o rito católico.
"Ninguém pode negar (a uma criança) o batismo porque tem dois pais ou duas mães",
comentou.
O arcebispo disse que este princípio está acima da posição contrária dos católicos sobre a adoção
de filhos por homossexuais.
"Não quero contrapor o que o arcebispo anterior declarou", esclareceu Sturla. "Mas todos nós
evoluímos sobre o tema da homossexualidade (...) Uma coisa era há 20 anos quando num colégio
havia um menino que era rotulado com um apelido por sua preferência, outra coisa é hoje. Nesse
sentido a sociedade evoluiu positivamente porque se compreende que há pessoas que por razões
distintas têm características pessoais ou gostos e orientação sexual diversa da maioria".
Mons. Sturla reconheceu que tanto esse assunto como o da regularização da maconha não atingiu
unanimidade na Igreja uruguaia. O bispo de Minas, Jaime Fuentes, próximo ao Opus Dei, se
manifestou contrário ao pacote de leis de corte moral e comportamental que aprovou o governo de
Mujica. Sobre o aborto, outro assunto ao qual os católicos impuseram grande resistência, o
arcebispo deu um giro notável nas diretivas da cúpula Nesse sentido, declarou ao diário El País: "A
aprovação do aborto está aí, agora precisamos curar as feridas da sociedade"
O bispo Fuentes afirmou a agência católica Zenit que as mudanças que essas leis trarão - que
afetam a órbita dos valores - "empurrarão o Uruguai ao abismo".
Sturla afirmou que tem dúvidas sobre a eficácia da regularização da maconha para combater o
narcotráfico, um dos argumentos principais do governo para aprovar a lei.
"Está claro que o fracasso do que se faz atualmente é muito grande e algo precisa ser feito a esse
respeito", acrescentou.
Fonte: Sinais do Reino e www.rainhamaria.com.br
============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
NOVAMENTE DEVO LEMBRAR:
A Sagrada Escritura não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem
como se fosse uma mulher ambos cometeram uma abominação”. Esse mal era difundido
entre outros povos (Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss).
Diz ainda na Sagrada Escritura:
“Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas mulheres mudaram as relações
naturais por relações contra a natureza; igualmente os homens, deixando a relação
natural com a mulher, arderam em desejo uns com os outros, praticando torpezas
homens com homens e recebendo em si mesmos a paga de sua aberração". "Apesar de
conhecerem o justo decreto de Deus que considera dignos de morte aqueles que fazem
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tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem".
"Mas, ainda que alguém - nós ou um anjo baixado do céu - vos anunciasse um evangelho
diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema (maldito)". (Gálatas 1, 8)
"Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não
pouparão o rebanho". (Atos dos Apóstolos 20, 29)
"Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos,
ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos
nossos". (I São João 2, 19)
"Ele lhes disse: Vós pretendeis passar por justos perante os homens, mas Deus conhecevos os corações: porque o que para os homens é estimável, é abominável perante Deus."
(Lc 16,15)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"Por isso te digo: no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti"! (Mt
11, 20-24)

Sinal dos Tempos: Arcebispo de Montevidéu pede perdão a gays por ações
da Igreja
(E nós tremendamente escandalizados pedimos perdão ao DEUS Altíssimo pelos heréticos
posicionamentos desse arcebispo...)
05.05.2014
Os efeitos maléficos da frase: “Quem sou eu para julgar?” (Papa Francisco)

Pela primeira vez um arcebispo de Montevidéu reuniu-se com a associação que
representa lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Sturla pediu desculpas pelas ações
da Igreja católica uruguaia que tenham ferido ou incomodado a comunidade LGBT.
A reportagem está publicada no jornal uruguaio El País, 11-04-2014. A tradução é de André
Langer.
No encontro, falaram dos direitos da comunidade LGBT, do casamento igualitário e “da mudança
que se vem processando na Igreja católica uruguaia em torno destes temas, após a nomeação de
Daniel Sturla como arcebispo de Montevidéu”, informou em um comunicado a Associação de
Famílias LGBT e Homoparentais.
O presidente da Associação de Famílias LGBT e Homoparentais, Omar Salsamendi, qualificou a
reunião como altamente positiva. “Foi uma reunião histórica, acima de tudo porque é o primeiro
alto dignitário da Igreja católica uruguaia a reunir-se para falar destes temas com uma
Organização de Defesa dos direitos LGBT. Com Sturlatratamos e conseguimos encontrar pontos de
concordância e assim mantivemos uma conversa amena que durou uma hora. A Igreja mantém
sua postura em torno da Lei do Casamento Igualitário, mas assinala explicitamente através das
palavras do arcebispo que sua igreja é contra qualquer tipo de discriminação, e neste último eixo
centramos a nossa conversa”.
Salsamendi recordou quando o próprio Sturla “assinalou publicamente uma realidade que era por
todos conhecida, mas nunca antes dita, que foi o fato de admitir que não é contraditório nem com
sua fé nem com os dogmas da sua igreja o fato de ter amigos homossexuais”.
Durante a conversa, indicou Salsamendi, Sturla pediu desculpas por ações da Igreja católica
uruguaia que tenham ferido ou incomodado a comunidade LGBT, embora esclarecesse que tenham
sido anteriores ao seu exercício à frente da arquidiocese que as mesmas aconteceram. Ambas as
partes concordaram em transmitir uma forte mensagem contrária à discriminação em todas as
suas formas, incluindo obviamente a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.
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O arcebispo Daniel Sturla e o vigário pastoral Javier Galdona reuniram-se com uma delegação
composta pelo presidente da Associação de Famílias LGBT e Homoparentais do Uruguai, Omar
Salsamendi, pelo secretário-geral da Organização, Luis Armando Pérez, por um dos Vocais da ONG,
Federico Macerattini, e uma das vocais suplentes do Conselho Diretor da Instituição, Mary
Martínez, que é mãe de um dos integrantes do primeiro casal de uruguaios do mesmo sexo que se
casou no fora do país e cujo casamento foi o primeiro a ser reconhecido pelo Estado uruguaio sem
necessidade de um parecer judicial.
Fonte: http://fratresinunum.com
- imagens www.rainhamaria.com.br
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
As mesmas palavras que eu disse em outro artigo, novamente direi...
(Podem os "católicos modernistas" continuar enviando emails com ofensas, criticas e
ameaças, pois, já não me importa agradar aos homens, mas sim ao DEUS Altíssimo.
Realmente se quisesse agradar aos homens, eu nem estaria mais na internet. Será que
ainda seria servo de Cristo??)
Primeiramente, diz na Sagrada Escritura:
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"Dizei somente: Sim, se é sim; não, se é não. Tudo o que passa além disto vem do
Maligno".(São Mateus 5, 37)
"Dize-lhes isto: Por minha vida - oráculo do Senhor Javé , não me comprazo com a morte
do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Convertei-vos!
Afastai-vos do mau caminho que seguis; por que haveis de perecer, ó casa de Israel?
"(Ezequiel 33, 11)
Vamos lembrar novamente o seguinte:
O Papa Francisco declarou: "Quem sou eu para julgar um homossexual"
"Quem sou eu", disse Francisco. Interessante essa pergunta, não!?
Se ele não sabe realmente "quem ele é", pelo menos deveria lembrar -se do seguinte:
A hierarquia da Igreja rejeita (ou rejeitava?) toda e qualquer possibilidade de equiparar
o casal homo ao casal heterossexual, e considera o homossexualismo como um "pecado
grave", imoral e contrário à lei natural.
O livro do Gênesis (19,1-29) descreve a destruição de Sodoma e Gomorra. A prática ali
vigente, contra a moral, era muito difundida e tomou o nome da cidade: sodomia. Era
abominável aos israelitas e punida com a morte (Levítico 18,22; 20,13). O texto sagrado
não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem como se fosse uma
mulher ambos cometeram uma abominação.” Esse mal era difundido entre outros povos
(Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss). No Novo Testamento, São Paulo escreveu na Epístola
aos Romanos (1,24-27): “Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas mulheres
mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; igualmente os homens,
deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns com os outros,
praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a paga de sua
aberração”. Há diversas outras citações bíblicas na mesma orientação doutrinária.
O Gênesis também ensina como Deus puniu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado da
homossexualidade: “O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de
enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície,
assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo” (Gen 19, 24-25).
Eu, Dilson Kutscher, vejo uma escalada da Igreja, do Vaticano, rumo "quem sabe" a
liberação indireta do GRAVÍSSIMO pecado do homossexualismo, condenado na Sagrada
Escritura e que desafia ao DEUS Altíssimo.
Liberação Indireta: No popular, diz-se de algo que é dito de forma mascarada, para que
seja entendido "no ar".
O DEUS Altíssimo Alerta aos que se dizem Seus servidores e estão "mascarados"...
"Conheço as tuas obras: não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente! Mas,
como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te". (Apocalipse 3, 15 -16)
Na Sagrada Escritura outro alerta sobre os lobos que tentarão confundir o rebanho,
afastando as ovelhas do Verdadeiro Caminho que conduz ao BOM PASTOR JESUS, para
levá-las direto ou indiretamente ao Grande Lobo Satanás.
"Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não
pouparão o rebanho.
Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o
intento de arrebatarem após si os discípulos". (Atos dos Apóstolos, 20, 29-30)
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Sinal dos Tempos: Cardeal de Viena horroriza católicos austríacos ao
elogiar drag queen
13.06.2014

Viena ainda não saiu do estupor pelas escandalosas declarações de seu Cardealarcebispo Christoph Schönborn, felicitando o cantor travesti Thomas Neuwirth pelo seu
triunfo no festival Eurovisão representando a Áustria, conforme divulgou a agência
InfoCatólica.
O Cardeal escreveu, em sua coluna semanal no “Heute”, que tem a maior tiragem da cidade:
“Alegro-me muito com Thomas Neuwirth, que teve tanto êxito em sua atuação como
[Nota deste site: o nome fantasia do cantor, citado pelo cardeal, tem um significado
malicioso dos órgãos genitais feminino e masculino, portanto, não reproduziremos aqui].
“No multicolorido jardim de Deus há uma variedade de cores. Não todos os que
nasceram seres masculinos se sentem homens, e a mesma coisa do lado feminino”, disse
o Cardeal, numa frase que soou como aceitação da “ideologia de gênero”.
O Cardeal, que se destacou outras vezes pela sua intolerância face aos católicos que defendem a
moral tradicional, elogiou o “drag queen” por fazer a apologia da “tolerância”. “Rezo para que sua
vida seja abençoada”, concluiu o arcebispo desse prestigiosa sé episcopal.
O efeito político anticristão de tais declarações foi evidente. Enquanto a Prefeitura de Viena
anunciou que promoverá iniciativas anti-homofobia, os “verdes” e os socialdemocratas retomaram
projetos para ampliar as concessões à agenda homossexual, segundo registrou o site Vatican
insider.
Figuras teoricamente opostas como o chefe de governo, o socialdemocrata Werner Faymann, o
ministro da Cultura, figuras do esporte e da música, e até o líder da “extrema direita” – favorável a
atual geopolítica russa -, Heinz-Christian Strache, receberam o símbolo da agenda LGBT ou lhe
desejaram boa sorte.
Fonte: http://ipco.org.br
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
E LÁ VAMOS NÓS DE NOVO...
REALMENTE PARECE QUE MUITOS ECLESIÁSTICOS PERDERAM A "VERGONHA NA CARA",
OU INFELIZMENTE, SÃO MAIS QUE SIMPATIZANTES DOS HOMOSSEXUAIS...
AS VEZES PARECEM SER TAMBÉM GAYS AINDA NÃO DECLARADOS SOMENTE ESPERANDO
UMA ABERTURA MAIOR DO VATICANO, SERÁ??
OU...ESTÃO POSSUIDOS PELO DEMÔNIO...NÃO HÁ OUTRA EXPLICAÇÃO.
CARDEAL ELOGIANDO UM DRAG QUEEN...
QUE SINAIS MAIS CLAROS MUITOS QUEREM AINDA DO FIM DOS TEMPOS??
DEPOIS DISTO, SÓ SE O PRÓPRIO CARDEAL RESOLVER VIRAR UM DRAG QUEEN.
NOVAMENTE DIREI...
Como pode, estes eclesiásticos, que se dizem servidores na "Verdadeira Igreja de
CRISTO" e com seu apoio ao gravíssimo pecado do homossexualismo, rasgaram a
SAGRADA ESCRITURA. Que "igreja" é está que eles anunciam?? De DEUS não é mais com
certeza.
A hierarquia da Igreja rejeita (ou rejeitava?) toda e qualquer possibilidade de equiparar
o casal homo ao casal heterossexual, e considera o homossexualismo como um "pecado
grave", imoral e contrário à lei natural.
Não resta mais nenhuma dúvida, a maioria dos eclesiásticos vai "ladeira abaixo" pela estrada
que conduz ao abismo infernal. Estão, como diz na Sagrada Escritura, fazendo alianças que
ofendem ao DEUS Altíssimo.
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"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"Ele lhes disse: Vós pretendeis passar por justos perante os homens, mas Deus conhecevos os corações: porque o que para os homens é estimável, é abominável perante Deus."
(Lc 16,15)
Estes eclesiásticos escolheram por livre vontade se afastar do CAMINHO DEUS e tomar a
estrada do mundo, eles vão pela estrada larga, que conduz a perdição eterna...
Diz na Sagrada Escritura:
"Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à
perdição e numerosos são os que por aí entram.
Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram".
(São Mateus 7, 13 -14)
Eu, Dilson Kutscher, não tenho mais nada a comentar, estes são os eclesiásticos
apostatas do fim dos tempos a serviço não de Deus, mas sim do demônio, conforme
profetizou São Gregório Magno, ou alguém tem dúvida disto??
Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude.
O espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça
da abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o
poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de
sacerdotes apóstatas".
NOVAMENTE LEMBRANDO...
O livro do Gênesis (19,1-29) descreve a destruição de Sodoma e Gomorra. A prática ali
vigente, contra a moral, era muito difundida e tomou o nome da cidade: sodomia. Era
abominável aos israelitas e punida com a morte (Levítico 18,22; 20,13). O texto sagrado
não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem como se fosse uma
mulher ambos cometeram uma abominação,r”. Esse mal era difundido entre outros
povos (Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss). No Novo Testamento, São Paulo escreveu na
Epístola aos Romanos (1,24-27): “Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas
mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; igualmente os
homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns com os
outros, praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a paga de
sua aberração”. Há diversas outras citações bíblicas na mesma orientação doutrinária.
O Gênesis também ensina como Deus puniu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado da
homossexualidade: “O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de
enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície,
assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo” (Gen 19, 24-25).
www.rainhamaria.com.br

Padre diz: Deus está orgulhoso dos gays. Qual é o problema do
matrimônio homossexual?
26.06.2014
(Para dizer essas heresias, com certeza ele pouco leu a Bíblia! Ou se leu, não gostou dos desígnios
do PAI a esse respeito e quer rasgá-la, pois lá está escrito: DEUS abomina o homossexualismo!)

Nada de preâmbulo doutrinário, nada de intervenção ou de censura. Felipe Berríos, sacerdote
membro da mesma congregação do Papa Francisco, não será molestado pelo Vaticano. Pouco
importam as suas opiniões contrárias ao magistério e às Sagradas Escrituras. Ele está
em plena comunhão, sente com a Igreja de Francisco... Numa entrevista no programa El
Informante da TVN, Berríos afirmou que "Qual é o problema do matrimônio homossexual? Os
homossexuais são filhos de Deus. Ele os criou homossexuais e lésbicas; e Deus está orgulhoso
do que são." (DEUS é perfeito, ELE não cria comportamentos incoerentes com o sexo que
determina). "O problema está em nós, que não compreendemos. Não [está] neles", acrescentou.
Estas declarações contrastam abertamente com a doutrina da Igreja Católica que se
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manifesta contrária a legislar as relações entre pessoas do mesmo sexo, assegurando
que isto "debilita" a família tradicional.
Em relação ao aborto, Berríos afirmou que "o mesmo respeito que tenho pela vida como um
dom de Deus me faz respeitar as opiniões diferentes."
"Minha experiência de Deus é a vida que me deu e para mim a vida é um dom de Deus intocável
desde o momento da gestação até a morte natural", assinalou.
"O que está no fundo é que nos damos conta que aqui se joga a definir quando um ser humano se
considera pessoa. Se a grande maioria discute no parlamento e aceita no futuro uma lei de
aborto, eu vou aceitar, mas para mim será imoral de acordo com que penso. Mas não posso
impor essa maneira de pensar" comentou Berríos.
O religioso afirmou que "a presidente disso algo muito interessante: que a sociedade chilena está
madura o suficiente para conversar sobre os temas e que não há alguém que decida por ela. Isso
me parece claro"(Fonte: Blogonicvs)
============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
E LÁ VAMOS NÓS DE NOVO...(pois, começou a virar rotina estes graves fatos)
AGORA...SACERDOTES PERGUNTAM...
QUAL O PROBLEMA COM O MATRIMÔNIO HOMOSSEXUAL?
DIZENDO QUE DEUS ESTÁ ORGULHOSO DOS HOMOSSEXUAIS...
ORGULHOSO DAQUILO QUE A SAGRADA ESCRITURA CONDENA?
QUE DESAFIA IGUALMENTE A SUA SANTA PALAVRA?
ESTE SACERDOTE RASGA A SAGRADA ESCRITURA E A JOGA NO LIXO...
ABSOLVE AO GRAVISSIMO PECADO DO HOMOSSEXUALISMO, USANDO O SANTO NOME
DE DEUS PARA JUSTIFICAR SUA DECLARAÇÃO APÓSTATA.
"Dize-lhes isto: Por minha vida - oráculo do Senhor Javé , não me comprazo com a morte
do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Convertei-vos!
Afastai-vos do mau caminho que seguis; por que haveis de perecer, ó casa de Israel?
"(Ezequiel 33, 11)
REALMENTE PARECE QUE MUITOS ECLESIÁSTICOS PERDERAM A "VERGONHA NA CARA",
OU INFELIZMENTE, SÃO MAIS QUE SIMPATIZANTES DOS HOMOSSEXUAIS...
AS VEZES PARECEM SER TAMBÉM GAYS AINDA NÃO DECLARADOS SOMENTE ESPERANDO
UMA ABERTURA MAIOR DO VATICANO, SERÁ??
OU...ESTÃO POSSUIDOS PELO DEMÔNIO...NÃO HÁ OUTRA EXPLICAÇÃO.
QUE SINAIS MAIS CLAROS MUITOS QUEREM AINDA DO FIM DOS TEMPOS??
ORA...DIZ NA SAGRADA ESCRITURA...
"Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, dos que transformam as trevas
em luz e a luz em trevas, dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo !"
(Isaías 5, 20)
"Dizei somente: Sim, se é sim; não, se é não. Tudo o que passa além disto vem do
Maligno".(São Mateus 5, 37)
NOVAMENTE DIREI...
Como pode, estes eclesiásticos, que se dizem servidores na "Verdadeira Igreja de
CRISTO" e com seu apoio ao gravíssimo pecado do homossexualismo, rasgaram a
SAGRADA ESCRITURA. Que "igreja" é está que eles anunciam?? De DEUS não é mais com
certeza.
A hierarquia da Igreja rejeita (ou rejeitava?) toda e qualquer possibilidade de equiparar
o casal homo ao casal heterossexual, e considera o homossexualismo como um "pecado
grave", imoral e contrário à lei natural.
Não resta mais nenhuma dúvida, a maioria dos eclesiásticos vai "ladeira abaixo" pela estrada
que conduz ao abismo infernal. Estão, como diz na Sagrada Escritura, fazendo alianças que
ofendem ao DEUS Altíssimo.
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"Ele lhes disse: Vós pretendeis passar por justos perante os homens, mas Deus conhecevos os corações: porque o que para os homens é estimável, é abominável perante Deus."
(Lc 16,15)
Estes eclesiásticos escolheram por livre vontade se afastar do CAMINHO DEUS e tomar a
estrada do mundo, eles vão pela estrada larga, que conduz a perdição eterna...
Diz na Sagrada Escritura:
"Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à
perdição e numerosos são os que por aí entram.
Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram".
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(São Mateus 7, 13 -14)
Eu, Dilson Kutscher, não tenho mais nada a comentar, estes são os eclesiásticos
apostatas do fim dos tempos a serviço não de Deus, mas sim do demônio, conforme
profetizou São Gregório Magno, ou alguém tem dúvida disto??
VAMOS LEMBRAR NOVAMENTE....
Novamente lembrarei do que disse certa vez o Santo Dom Bosco: "O padre (bispo,
cardeal e qualquer religioso) não vai sozinho para o céu. Nem para o inferno. Se agir
bem, irá para o céu com as pessoas que ajudou com seu bom exemplo. Se for infiel, se
perderá com as pessoas condenadas por seu escândalo".
O Santo Padre Pio resume numa frase: "O Sacerdote, ou é um Santo, ou é um demônio."
Ou santifica, ou arruína.
Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude.
O espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça
da abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o
poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de
sacerdotes apóstatas".
E...NOVAMENTE LEMBRANDO...
O livro do Gênesis (19,1-29) descreve a destruição de Sodoma e Gomorra. A prática ali
vigente, contra a moral, era muito difundida e tomou o nome da cidade: sodomia. Era
abominável aos israelitas e punida com a morte (Levítico 18,22; 20,13). O texto sagrado
não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem como se fosse uma
mulher ambos cometeram uma abominação”. Esse mal era difundido entre outros povos
(Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss). No Novo Testamento, São Paulo escreveu na Epístola
aos Romanos (1,24-27): “Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas mulheres
mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; igualmente os homens,
deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns com os outros,
praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a paga de sua
aberração”. Há diversas outras citações bíblicas na mesma orientação doutrinária.
O Gênesis também ensina como Deus puniu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado da
homossexualidade: “O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de
enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície,
assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo” (Gen 19, 24-25).
NOVAMENTE FICA O ALERTA...
Eu, Dilson Kutscher, vejo uma escalada da Igreja, do Vaticano, rumo "quem sabe" a
liberação indireta do GRAVÍSSIMO pecado do homossexualismo, condenado na Sagrada
Escritura e que desafia ao DEUS Altíssimo.
Liberação Indireta: No popular, diz-se de algo que é dito de forma mascarada, para que
seja entendido "no ar".
O DEUS Altíssimo Alerta aos que se dizem Seus servidores e estão "mascarados"...
"Conheço as tuas obras: não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente! Mas,
como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te". (Apocalipse 3, 15 -16)
Na Sagrada Escritura outro alerta sobre os lobos que tentarão confundir o rebanho,
afastando as ovelhas do Verdadeiro Caminho que conduz ao BOM PASTOR JESUS, para
levá-las direto ou indiretamente ao Grande Lobo Satanás.
"Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não
pouparão o rebanho.
Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o
intento de arrebatarem após si os discípulos". (Atos dos Apóstolos, 20, 29-30)
www.rainhamaria.com.br

Sinal dos Tempos: Padre é afastado de igreja após abençoar casal gay em
Goiânia
11.06.2014
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Uma bênção concedida a um casal gay motivou o afastamento do padre César Garcia de
suas atividades na Paróquia São Leopoldo, em Goiânia. A decisão foi comunicada a ele na
terça-feira (10) pelo arcebispo de Goiânia, dom Washington Cruz. O pároco deve
permanecer ausente das atividades até que a Igreja Católica conclua um inquérito sobre
o caso.
A medida é consequência da presença do religioso em um evento no último dia 20, quando dois
arquitetos celebraram a união homoafetiva, que já dura 11 anos. César Garcia foi um dos
convidados para a celebração na residência do casal.
Padre César relata que esteve no local como amigo dos arquitetos, e não como representante da
Igreja Católica. Ele disse que, inclusive, não utilizava batina e estava vestido como uma pessoa
comum.
"Eles não pediram sacramento, não pediram nada disso, pediram uma oração", afirma. O padre
relata ter rezado o Salmo 83 da Bíblia e feito um discurso sobre "a grandeza do amor e o respeito
às pessoas".
Porém, fotos da celebração, que mostravam a presença do padre, foram publicadas em redes
sociais e repercutiram entre os membros mais conservadores da Igreja. Um processo canônico no
Tribunal Eclesiástico de Goiânia foi aberto para investigar o caso. Antes que a investigação fosse
concluída, entretanto, o clero determinou o afastamento do padre por tempo indeterminado.
Surpreso com a repercussão do caso, o arquiteto Leo Romano explicou ao G1 que o objetivo da
presença de César Garcia na cerimônia era o de abençoar a residência do casal. "Em momento
nenhum se falou essa palavra casamento, não houve aliança, entrada de padrinho. Foi uma
celebração de amor", diz.
Por outro lado, para a Igreja, a presença do padre deu margem para interpretações errôneas da
intenção dele e do casal. "A presença de uma pessoa, ainda que silenciosa, diz alguma coisa. E
nesse sentido, a presença do padre César não é uma presença indiferente, ainda que não tivesse
dito nada. E, certamente, dentro dessas circunstâncias, essa presença vai contra as convicções da
Igreja Católica", afirma o padre e professor de teologia moral Luiz Henrique Brandão,
representante da Arquidiciose de Goiânia.
“Nesse caso, se houver possibilidade de confusão, é melhor que aquela bênção não fosse feita
justamente para se evitar em quem recebe e em quem participa dela, uma confusão", completa.
Entretanto, padre César defende que a bênção não deveria ser punida. "Nós entendemos que todos
somos filhos de Deus e merecemos uma benção. Não se nega benção a ninguém", diz.
Segundo o padre Luiz, César e testemunhas serão ouvidos pelo caso. Ele afirma que a medida de
afastamento não foi uma punição, mas “um ato que quer remediar e favorecer a resolução da
situação”. Não há prazo para que o a Igreja conclua a investigação.
Fonte: G1 - Enviado pelo amigo Leonardo Petillo - Campo Grande
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Primeiramente note as vestes deste que se diz Sacerdote de Cristo...
... O Padre César Garcia, da Paróquia São Leopoldo, em Goiânia.

Vamos falar francamente, ele aparenta ser um sacerdote do Altíssimo? Para mim, parece
mais um pastor protestante, um político, empresário e etc...
Como já foi dito: "Batina é o distintivo, a farda de um soldado. Já viste policial, um reles
deles, sem farda? Sem farda ele perde a autoridade. Também assim é o padre. Se ele não
estiver a usando ele se mistura ao povo, e o povo "o engole".
Mas o que esperar, de um "sacerdote", que abençoa uma conduta pecaminosa, que com
este seu gesto, aprova o gravíssimo pecado do homossexualismo condenado na Sagrada
Escritura, desafiando e ofendendo ao DEUS Altíssimo??
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NOVAMENTE DIREI...
Como pode, estes eclesiásticos, que se dizem servidores na "Verdadeira Igreja de
CRISTO" e com seu apoio ao gravíssimo pecado do homossexualismo, rasgaram a
SAGRADA ESCRITURA. Que "igreja" é está que eles anunciam?? De DEUS não é mais com
certeza.
A hierarquia da Igreja rejeita (ou rejeitava?) toda e qualquer possibilidade de equiparar
o casal homo ao casal heterossexual, e considera o homossexualismo como um "pecado
grave", imoral e contrário à lei natural.
Não resta mais nenhuma dúvida, a maioria dos eclesiásticos vai "ladeira abaixo" pela estrada
que conduz ao abismo infernal. Estão, como diz na Sagrada Escritura, fazendo alianças que
ofendem ao DEUS Altíssimo.
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"Ele lhes disse: Vós pretendeis passar por justos perante os homens, mas Deus conhecevos os corações: porque o que para os homens é estimável, é abominável perante Deus."
(Lc 16,15)
Estes eclesiásticos escolheram por livre vontade se afastar do CAMINHO DEUS e tomar a
estrada do mundo, eles vão pela estrada larga, que conduz a perdição eterna...
Diz na Sagrada Escritura:
"Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à
perdição e numerosos são os que por aí entram.
Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram".
(São Mateus 7, 13 -14)
Podem eles agradar aos homens para ganhar o mundo, mas...
"Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e
se causa a sua própria ruína?" (São Lucas 9, 25)
"Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos,
ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos
nossos". (I São João 2, 19)
Novamente lembrarei do que disse certa vez o Santo Dom Bosco: "O padre (bispo,
cardeal e qualquer religioso) não vai sozinho para o céu. Nem para o inferno. Se agir
bem, irá para o céu com as pessoas que ajudou com seu bom exemplo. Se for infiel, se
perderá com as pessoas condenadas por seu escândalo".
O Santo Padre Pio resume numa frase: "O Sacerdote, ou é um Santo, ou é um demônio."
Ou santifica, ou arruína.
Eu, Dilson Kutscher, não tenho mais nada a comentar, estes são os eclesiásticos
apostatas do fim dos tempos a serviço não de Deus, mas sim do demônio, conforme
profetizou São Gregório Magno, ou alguém tem dúvida disto??
Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude.
O espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça
da abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o
poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de
sacerdotes apóstatas".
NOVAMENTE LEMBRANDO...
O livro do Gênesis (19,1-29) descreve a destruição de Sodoma e Gomorra. A prática ali
vigente, contra a moral, era muito difundida e tomou o nome da cidade: sodomia. Era
abominável aos israelitas e punida com a morte (Levítico 18,22; 20,13). O texto sagrado
não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem como se fosse uma
mulher, ambos cometeram uma abominação.” Esse mal era difundido entre outros povos
(Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss). No Novo Testamento, São Paulo escreveu na Epístola
aos Romanos (1,24-27): “Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas mulheres
mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; igualmente os homens,
deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns com os outros,
praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a paga de sua
aberração”. Há diversas outras citações bíblicas na mesma orientação doutrinária.
O Gênesis também ensina como Deus puniu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado da
homossexualidade: “O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de
enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície,
assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo” (Gen 19, 24-25).
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Igreja fala em acolher filhos adotados por casais gays em documento
base
26.06.2014

“Mesmo permanecendo contra a união entre pessoas do mesmo sexo, a Igreja Católica deve
adotar uma atitude respeitosa e não julgadora em relação aos que vivem nessas uniões, e acolher
filhos de casais gays.
A abordagem está descrita em um documento que servirá como base para as discussões
sobre os desafios pastorais da Igreja acerca da família católica.
O texto de 75 páginas é preparatório para a III Assembléia-Geral Extraordinária do
Sínodo dos Bispos, reunião marcada para 5 a 19 de outubro. Foi elaborado como resposta a
um questionário com 39 perguntas lançado em novembro do ano passado. As questões foram
encaminhadas para mais de 5.000 bispos do mundo inteiro, que consultaram os católicos para
apresentar quase uma pesquisa de opinião sobre a abordagem de temas ligados à família.
“Todas as Conferências Episcopais se expressaram contra uma 'redefinição' do matrimônio entre
homem e mulher, através da introdução de uma legislação que permita a união entre duas pessoas
do mesmo sexo”, diz o texto na parte dedicada ao casamento gay. “Existem amplos testemunhos
dados pelas Conferências Episcopais acerca de um equilíbrio entre o ensinamento da Igreja sobre a
família e uma atitude respeitosa e não julgadora em relação às pessoas que vivem nestas uniões.
No seu conjunto, tem-se a impressão de que as reações extremas a tais uniões, tanto de
condescendência como de intransigência, não facilitaram o desenvolvimento de uma pastoral
eficaz, fiel ao magistério e misericordiosa para com as pessoas interessadas”.
As palavras ecoam a declaração dada pelo papa Francisco em seu retorno à Itália depois de
comandar a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em julho do ano passado. “Se uma
pessoa é gay e procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu, por caridade, para julgála? (...)

Em relação a filhos adotados de casais gays, o documento revela que as respostas recebidas se
pronunciam contra uma legislação que permita a adoção de filhos por parte de pessoas
em união do mesmo sexo, porque vêem em perigo o bem integral do filho, que tem
direito a ter uma mãe e um pai. Todavia, caso as pessoas que vivem nestas uniões peçam o
batismo para o filho, as respostas, quase unanimemente, ressaltam que o filho deve ser acolhido
com as mesma atenção, ternura e solicitude que recebem os outros filhos,”
Fonte: Veja noticias
============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Já que parece inevitável que o Vaticano vai mesmo se render a Sodoma Moderna...
Nós estaremos aqui na trincheira de combate... (esperando os adversários de DEUS)
Na defesa da fé e das tradições da Verdadeira Santa Igreja Católica.
"Porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, à qual não poderão resistir nem
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contradizer os vossos adversários". (São Lucas 21, 15)
Sempre Lembrando...
O FIM DOS TEMPOS SERÁ O TEMPO DOS "ATANÁSIOS".
QUE HÃO DE DEFENDER AS TRADIÇÕES DA IGREJA E ZELAR PELA CASA DE DEUS.
QUE COMBATERÃO PELA HONRA E GLÓRIA DO DEUS ALTISSIMO...
COMBATERÃO A APOSTASIA, A FUMAÇA DE SATANÁS DENTRO DA IGREJA.
Santo Atanásio, por defender a sã doutrina, foi condenado como perturbador da
comunhão eclesial!
Hoje, depois que a Igreja canonizou Santo Atanásio como ínclito defensor da Fé e da Tradição, fica
fácil dizer que estavam certos aqueles poucos que ficaram ao lado do Santo e foram expulsos das
igrejas oficiais, sendo obrigados a se reunirem nos desertos debaixo de sol e chuva, mas
conservando a fé intacta e respondendo aos hereges: vocês têm os templos, nós temos a Fé!
(Cfr. São Basílio, ep. 242, apud Cardeal Newman – Arians of the Fourth Century, apêndice V
Disse Nossa Senhora, em 1846, na Aparição de La Sallete, França. (reconhecida pela
Igreja)
"Tremei terra, e vós que fazeis profissão de servir a JESUS CRISTO e que intimamente
vos adorais a vós mesmos; tremei, pois o Senhor vai entregar-vos em mãos de seus
inimigos, porque os lugares santos serão corrompidos, e muitos conventos já não são
Casas de DEUS, senão estábulos de Asmodeu e os seus." (Asmodeu = demônio)
www.rainhamaria.com.br

Sinal dos Tempos: Igreja Católica mexicana batiza filha de casal lésbico
pela 1ª vez
28.05.2014

O bispo Raúl Vera, que conduziu o batizado, foi o segundo religioso a permitir a
participação de pais do mesmo sexo em cerimônia na América Latina
Natalia foi a primeira criança filha de um casal lésbico a ser batizada no México. A cerimônia de
sacramento do batismo foi realizada pelo bispo Raúl Vera no último domingo, na cidade de
Monclova, Estado de Coahuila, ao norte do País, onde o casamento gay foi aprovado em 2007. As
informações são do El País.
Com este caso, o México se torna o segundo país latino-americano a realizar o batismo de uma
criança filha de homossexuais, ficando atrás apenas da Argentina.
Embora tenha sido considerado o primeiro caso no país, Raúl Vera acredita que isto pode ter
acontecido outras vezes, mas não ter sido noticiado pela mídia. Ao El País, Vera disse que “uma
mulher que o procura com boa vontade e fé, não deve ter o batismo do filho negado”.
O bispo lembra o ensinamento do Papa Francisco que revolucionou a Igreja Católica quando disse
que não poderia julgar os homossexuais. Em julho de 2013, Francisco defendeu que a Igreja não
pode excluir os gays e deve, sim, integrá-los na sociedade. Ainda em 2012, antes de ser Papa, o
argentino defendeu que os sacerdotes católicos não “vacinassem as crianças contra a fé”.
Fonte: Terra noticias
============================
Desde que foi eleito Papa em 2013, Francisco impulsionou um amplo debate sobre a família
contemporânea e convocou duas sínodos (assembleias de bispos) em 2014 e 2015, onde poderiam
ser abordados alguns dos temas mais polêmicos. Segundo comentou o bispo Vera, na última
reunião com o Pontífice no Vaticano foram tratados alguns aspectos relevantes sobre a atenção a
grupos vulneráveis, entre eles a comunidade LGBT. (gay)
Nota de www.rainhamaria.com.br/Por Dilson Kutscher
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NOVAMENTE DIREI...
Como podem estes eclesiásticos que se dizem servidores na "Verdadeira Igreja de
CRISTO" apoiar ao gravíssimo pecado do homossexualismo? Rasgaram a SAGRADA
ESCRITURA. Que "igreja" é está que eles anunciam? De DEUS não é mais com certeza.
A hierarquia da Igreja rejeita (ou rejeitava?) toda e qualquer possibilidade de equiparar
o casal homo ao casal heterossexual, e considera o homossexualismo como um "pecado
grave", imoral e contrário à lei natural.
Não resta mais nenhuma dúvida, a maioria dos eclesiásticos vai "ladeira abaixo" pela estrada
que conduz ao abismo infernal. Estão como diz na Sagrada Escritura, fazendo alianças que
ofendem ao DEUS Altíssimo.
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"Ele lhes disse: Vós pretendeis passar por justos perante os homens, mas Deus conhecevos os corações: porque o que para os homens é estimável, é abominável perante Deus."
(Lc 16,15)
Estes eclesiásticos escolheram por livre vontade se afastar do CAMINHO DEUS e tomar a
estrada do mundo, eles vão pela estrada larga, que conduz a perdição eterna...
Diz na Sagrada Escritura:
"Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à
perdição e numerosos são os que por aí entram.
Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram".
(São Mateus 7, 13 -14)
Podem eles agradar aos homens para ganhar o mundo, mas...
"Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e
se causa a sua própria ruína?" (São Lucas 9, 25)
"Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos,
ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos
nossos". (I São João 2, 19)
Chegou a hora do "martírio da Igreja", isto me lembra do grande Santo Atanásio, que por
defender a sã doutrina, foi condenado como perturbador da comunhão eclesial! Hoje,
depois que a Igreja canonizou Santo Atanásio como ínclito defensor da Fé e da Tradição, fica
fácil dizer que estavam certos aqueles poucos que ficaram ao lado do Santo e foram
expulsos das igrejas oficiais, sendo obrigados a se reunirem nos desertos debaixo de sol
e chuva, mas conservando a fé intacta e respondendo aos hereges: vocês têm os
templos, nós temos a Fé! (Cfr. São Basílio, ep. 242, apud Cardeal Newman – Arians of the
Fourth Century, apêndice V).
Disse Santo Atanásio:
"Não devemos perder de vista a Tradição, a Doutrina e a Fé da Igreja Católica, tal como
o Senhor ensinou, tal como os Apóstolos pregaram e os Santos Padres transmitiram. De
fato, a Tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de
ser Cristão e não merece mais usar este nome. Mesmo que os católicos fiéis à Tradição
estejam reduzidos a um punhado, são eles que são a verdadeira Igreja de Jesus Cristo.”
NOVAMENTE, NOVAMENTE E NOVAMENTE...DIREI.....
Eu, Dilson Kutscher, não tenho mais nada a comentar, estes são os eclesiásticos
apostatas do fim dos tempos a serviço não de Deus, mas sim do demônio, conforme
profetizou São Gregório Magno, ou alguém tem dúvida disto??
Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude.
O espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça
da abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o
poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de
sacerdotes apóstatas".
O livro do Gênesis (19,1-29) descreve a destruição de Sodoma e Gomorra. A prática ali
vigente, contra a moral, era muito difundida e tomou o nome da cidade: sodomia. Era
abominável aos israelitas e punida com a morte (Levítico 18,22; 20,13). O texto sagrado
não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem como se fosse uma
mulher ambos cometeram uma abominação,r”. Esse mal era difundido entre outros
povos (Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss). No Novo Testamento, São Paulo escreveu na
Epístola aos Romanos (1,24-27): “Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas
mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; igualmente os
homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns com os
outros, praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a paga de
sua aberração”. Há diversas outras citações bíblicas na mesma orientação doutrinária.
O Gênesis também ensina como Deus puniu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado da
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homossexualidade: “O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de
enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície,
assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo” (Gen 19, 24-25).
A explicação é simples, mas o problema é que os católicos, talvez por orgulho, não
querem aceitar a realidade, o Vaticano está tomado pelos inimigos da Igreja
Católica. (A Fumaça de Satanás na Igreja)
“Roma perderá a Fé e se tornará a sede do Anticristo”, são as palavras que Nossa
Senhora proferiu em La Salette, uma aparição reconhecida pela Igreja.
Diz na Sagrada Escritura:
"Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus que considera dignos de morte aqueles
que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as
cometem". (Romanos 1, 32)
"Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da
vossa firmeza, levados pelo erro destes homens ímpios". (II São Pedro 3, 17)
"Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas
baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em
Cristo." (Colossenses 2, 8)
"Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos; quem não é de Deus, não
nos ouve. É nisto que conhecemos o Espírito da Verdade e o espírito do erro". (I São
João 4, 6)
“Não te justifiques perante Deus, pois Ele conhece o fundo dos corações; não pretendas
parecer sábio diante do Rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte para
destruir a iniqüidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso, e
te exponhas a pecar contra a eqüidade.” (Eclo. 7, 5-6)

Quando o demônio faz homilia em missa concelebrada pelo Pontífice no
Vaticano
13.05.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Como assim sr. Kutscher?
Como o demônio faz homilia numa missa concelebrada pelo Papa Francisco?
Mas que piada de humor negro é essa?
Infelizmente não é uma piada e não há nenhum engano nesta declaração, apenas mudei
o titulo da noticia para a verdadeira realidade e gravidade do fato que lerão a seguir.
O titulo da noticia seria este...
Padre Michele que apóia a ordenação de mulheres, o casamento gay, o fim do celibato,
faz homilia em missa concelebrada pelo Pontífice. (que festa para Satanás ver aquele
que se diz servo de Cristo apoiar tais coisas e ainda fazer homilia numa missa
concelebrada por um papa em pleno Vaticano)

Dom Michele concelebrou com o Papa argentino e pregou, como mostra a imagem acima,
a homilia na Casa Santa Marta.
Pelo visto, o Papa Francisco, ao permtir que este padre apóstata modernista, concelebre
junto com ele e ainda faça a homilia, deve concordar no seu coração, com as mesmas
posições apóstatas modernistas deste padre.
Francisco concelebrando com este padre e permitindo que o mesmo faça a homilia, passa
de forma sutil e indireta, uma mensagem de apoio a ordenação de mulheres, ao
casamento gay e ao fim do celibato; (as vezes os atos demonstram mais do que palavras
escritas em documentos, declarações e etc)
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Posições que vão contra a verdadeira igreja e contra o DEUS Altíssimo. (contrárias a
Sagrada Escritura)
Leia um pequeno exemplo da posição deste padre sobre a Igreja em relação aos
homossexuais. (é a fumaça de Satanás na Igreja, o fim dos tempos...)
“Hoje a atitude da Igreja em relação aos homossexuais é estreita, desumana e tem
causado muito sofrimento ao afirmar que a homossexualidade é um pecado. Algumas
pessoas na Igreja dizem ‘É aceitável ser gay, mas eles não devem ter relacionamento,
eles não podem amar uns aos outros’! É a hipocrisia máxima. É como dizer a uma planta
que ela pode florescer, não pode dar frutos! Isso sim é contrário à natureza!” – Don
Michele De Paolis
“Aqueles que desejam transformá-los em ‘heterossexuais’, por assim dizer, estarão
forçando-os a agir contra a sua natureza e tornando-os psicopatas infelizes. Precisamos
colocar em nossas cabeças que Deus nosso pai quer que nós, Suas crianças, sejamos
felizes e frutifiquemos os dons que Ele colocou em nossa natureza! (…) Vocês tem o
direito de procurar um parceiro. E não se preocupem: onde existe o ágape, existe Deus.
Vivam a sua vida com alegria. E com a nossa mãe Igreja precisamos ter paciência. A sua
atitude [da Igreja] com os homossexuais mudará. Neste sentido, inúmeras iniciativas já
foram empenhadas“. Trecho de um artigo de Don Michele para um grupo LGBT de Lecce.
Para Don Michele, portanto, a homossexualidade não só não é contrária à natureza, mas
na verdade faz parte da natureza, sendo um dom que Deus colocaria, de acordo com a
teologia invertida de Don Michele, na alma de algumas pessoas!
"A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem: Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a
glória de meu nome - diz o Senhor dos exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei
em maldições as vossas bênçãos; aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito (as minhas
ordens)." (Malaquias 2, 1-2)
Ao final da missa, numa audiência breve e informal, o Papa Francisco realiza mais um
daqueles “gestos de humildade” que se tornaram um bordão gestual deste pontificado:
O Papa beija a mão de Dom Michele De Paolis.

Diz na Sagrada Escritura:
"Ele lhes disse: Vós pretendeis passar por justos perante os homens, mas Deus conhecevos os corações: porque o que para os homens é estimável, é abominável perante Deus."
(São Lucas 16,15)
"Dizei somente: Sim, se é sim; não, se é não. Tudo o que passa além disto vem do
Maligno".(São Mateus 5, 37)
"Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da
vossa firmeza, levados pelo erro destes homens ímpios. Mas crescei na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele a glória agora e
eternamente". (II São Pedro 3, 17)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam
indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é
impuro". (Ezequiel 22, 26)
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos; quem não é de Deus, não
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nos ouve. É nisto que conhecemos o Espírito da Verdade e o espírito do erro". (I São
João 4, 6)
Fica NOVAMENTE o Alerta e a Profecia da Santa Mãe de DEUS, Imaculada Rainha Maria:
Apariçöes de Nossa Senhora: Japão - A Advertência de Akita.
Em 1984, logo antes se aposentar a uma idade venerável, o Bispo diocesano de Niigata, Bispo
John Shojiro Ito, em consulta com a Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu uma carta
pastoral na qual ele reconheceu como sendo autêntica, a série extraordinária de eventos que
tiveram lugar de 1973 a 1981 em um convento dentro de sua diocese, eram reconhecidas as
aparições da Mãe de Deus em Akita, Japão.
A aparição foi considerada autêntica, como foram Lourdes, La Salette, Fátima...
Parte da mensagem recebida pela monja Agnes Katsuko Sasagawa:
NOSSA SENHORA DISSE:
"O Diabo se infiltrará até mesmo na Igreja de tal um modo que haverá cardeais contra
cardeais, e bispos contra bispos. Serão desprezados os padres que me veneram e terão
opositores em todos os lugares. Haverá vandalismo nas Igrejas e altares. A Igreja estará
cercada de asseclas do demônio que conduzirá muitos padres a lhe consagrar a alma e
abandonar o serviço do Senhor".
Em 1846 Nossa Senhora apareceu, em La Salette, a duas crianças: Maximino e Melânia.
Posteriormente essa aparição teve aprovação da Igreja.
É bem famoso aquela parte destas revelações chamada de "O Segredo de La Salette".
No contexto de La Salette há uma mensagem que deixou perplexos os católicos, na qual
Nossa Senhora disse:
"Roma perderá a fé, e converter-se-á na sede do anticristo".
Essas aparições de Nossa Senhora foram reconhecidas pela Igreja.
Portanto, em algum momento deste Fim dos Tempos, queiram ou não, aqueles que se
dizendo católicos, preferem errar ao invés de corrigir a Igreja, o Vaticano vai se tornar a sede do
anticristo, não sou eu, um mero evangelizador e pecador que o digo, mas a Santa Mãe de DEUS
que vos fala.
"Tornei-me, acaso, vosso inimigo, porque vos disse a verdade?" (Gálatas 4, 16)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br
Fonte da noticia: www.amormariano.com.br (visita recomendada)

A falsa tolerância: um escândalo, uma contradição, um erro
31.10.2013
Vimos em artigo precedente que regular o comportamento humano pela sensibilidade equivale a
recusar a inteligência que iluminada pela fé pode conhecer verdades superiores como as
reveladas pelo próprio Deus. Eis a razão pela qual Caim foi censurado, pois foi lhe dito
que possuía as rédeas nas mãos para dominar os seus instintos animais.
Lastreado em ensinamentos do Papa Pio IX, tratamos ainda do bom entendimento entre a
inteligência e a fé, além das relações entre ciência e religião, concluindo que a ciência não pode
dominar nem prescrever o que se deve crer e aceitar em matéria religiosa.
Acenamos ainda para a teoria modernista ao afirmar que a contínua transformação de
tudo obriga a Igreja a se adaptar à realidade dos fatos do tempo, não podendo condenar
seus erros e vícios, procedimento este que vem causando enorme prejuízo à grei de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Hoje, encontramo-nos rodeados do permissivismo mais desbragado em nome da teoria
“é proibido proibir” que baliza todos os campos do pensamento e da ação do homem.
Com efeito, não se condena mais nada, pois não há distinção entre verdade e erro, bem e
mal, belo e feio, quer nos ambientes quer nos costumes.
Os erros condenados outrora por muitos Papas extravasaram dos limites temporais e de há muito
atingiram a sociedade espiritual, com sua nova concepção sobre sacramentos, culto, exegese,
pastoral, pois tudo deve ser feito segundo os impulsos internos das pessoas.
São Pio X ensina que os inimigos da revelação divina ao exaltar o progresso humano,
visam introduzir na religião católica um aperfeiçoamento puramente humano, pois
julgam que a revelação não é perfeita e, por isso, está sujeita ao progresso contínuo da
razão.
O Concílio Vaticano I afirmou que a doutrina da fé revelada por Deus não é sujeita à
razão humana para ser aperfeiçoada, mas é um depósito confiado à Igreja que a guarda
com fidelidade e a propõe com infalibilidade.
Em recente advertência, aliás muito oportuna, o cardeal Raymond Leo Burke, Prefeito do Supremo
Tribunal da Assinatura Apostólica, numa entrevista ao periódico mensal “Catholic Servant” dos
Estados Unidos nos orienta: “Não combatemos adequadamente os erros modernos, porque
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não nos foi ensinada a fé católica, sobretudo na profundidade necessária para
enfrentarmos os graves males do nosso tempo. Uma falência da catequese, seja a
catequese (…) realizada nos últimos 50 anos”.
Ainda sobre a moleza dos católicos em combater o erro, o cardeal afirma que a exaltação
da virtude da tolerância falsamente concebida conduz a tolerar ações imorais, a ponto de
parecer que apoiamos a moral equivocada. A tolerância é uma virtude, mas a principal é
a caridade. E caridade é falar a verdade, especialmente a verdade sobre a vida humana.
E acrescenta que devemos condenar estas ações, “pois estão em desacordo com a
própria natureza, como Deus a criou.” É preciso dizer, nota o cardeal, um basta “ao falso
sentido de diálogo que se infiltrou também na Igreja. Não é mais possível reconhecer
publicamente aqueles que apoiam violações abertas à lei moral, nem render a eles
quaisquer tipos de honras. Isto é um escândalo, uma contradição, um erro”.
Por Padre David Francisquini (sacerdote da Igreja do Imaculado Coração de Maria –
Cardoso Moreira-RJ)
Enviado pelo amigo Benê Godoi - www.rainhamaria.com.br

Fim dos Tempos: Padre irlandês defende casamento homossexual, se
declara gay durante missa e fiéis o aplaudem de pé
19.01.2015

“Uma missa em que o padre é aplaudido de pé? Sim, isso aconteceu em Dublin, capital
da Irlanda. O padre Martin Dolan, sacerdote há 15 anos da Igreja de São Nicolau, no
centro de cidade, rezava a missa de sábado (3) e fez um discurso defendendo o
casamento gay. Ele pediu para a sua congregação apoiar com seus votos o casamento
igualitário no próximo referendo na Irlanda, previsto para o final de maio, e declarou:
"Eu próprio sou gay."
A reação dos frequentadores de sua paróquia foi efusiva e imediata. Eles se levantaram e
o aplaudiram de pé.”
Fonte: Tribuna da Bahia
Nota de www.rainhamaria.com.br
O que dizer sobre isto?
A Sagrada Escritura vos responde...
"Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em vez do
Criador, que é bendito pelos séculos. Amém!
Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas: as suas mulheres mudaram as
relações naturais em relações contra a natureza.
Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em
desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo
em seus corpos a paga devida ao seu desvario.
Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos
sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno.
Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus que considera dignos de morte aqueles
que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as
cometem". (Romanos 1, 25-32)
LEMBRANDO...
Artigo de 14.10.2014
Papa Francisco aparece em foto de mãos dadas com um Padre revolucionário prógayzismo. Como entender?
"Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser
publicado". (São Marcos 4, 22)
No dia 21 de Março, o Papa Francisco visitou a paróquia de São Gregório VII em Roma, e
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apareceu em uma foto de mãos dadas com o Pe. Luigi Ciotti.

Não sabemos se isso na Itália é comum entre os homens, mas em muitos lugares
significa namoro, inclusive dentre homossexuais. Que o Papa tem um namorado e sai de
vez em quando com ele de mãos dadas é algo que nos causa dor só em cogitar. Ora,
Nosso Senhor era Deus e, no entanto exibimo-lo crucificado, o que parece contraditório,
pois como um Homem-Deus seria crucificado pelos homens? Do mesmo modo é a Santa
Igreja, corpo místico de Cristo, e que aparece nesses tempos dos modos mais alheios à
Santidade Dela. Alguns se envergonham e fogem, outros cobrem com o pano, nós
continuamos a amar o crucificado por inteiro.

Quem é o Padre Ciotti ?
É a favor dos direitos homossexuais, no caso a aprovação do "casamento gay" e a
adoção de crianças pelos homossexuais. Em uma foto logo abaixo ele participa de uma
parada gay.
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É também amigo do Padre Andrea Gallo, que morreu menos de um ano atrás.
Abaixo, foto do Padre Gallo, que igualmente participava e apoiava movimentos homossexuais e as
paradas gays.

O funeral do Padre Gallo teve participação livre de homossexuais e comunistas, porque
ele, como se vê nas fotos seguintes, era ativista do gayzismo.

Abaixo o Cardeal Bagnasco dando comunhão para transexual
na missa de falecimento de Don Gallo.
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Abaixo Papa Francisco abraça e beija o Cardeal Bagnasco ao recebê-lo no Vaticano.
O mesmo cardeal apóstata que deu a Eucaristia para um transexual

Francisco, PELO VISTO, não vê nada de ERRADO num Cardeal dar a Sagrada Eucaristia a
um transsexual... (será mera impressão ou o Vaticano está se tornando como aquele
filme:"A Gaiola das Loucas")
Fontes: www.direttanews.it e Principe dos Cruzados
Nota final de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Como podem estes eclesiásticos (e Francisco também está incluído nisto) que se dizem
servidores da "Verdadeira Igreja de CRISTO", apoiando ao gravíssimo pecado do
homossexualismo?! Rasgaram a SAGRADA ESCRITURA! Que "igreja" é esta que eles
anunciam??? De DEUS não é mais, com certeza!
NOVAMENTE LEMBRANDO...
Em uma entrevista de 1992 com o Padre Malachi Martin, consultor teológico do Cardeal
Augustin Bea, disse o seguinte: “Não há dez bispos que concordem com alguma coisa.
Não há duzentos padres que concordem com alguma coisa. Não há coesão sobre a
presença real do Santíssimo Sacramento, sobre a devoção a Nossa Senhora, sobre o
valor do celibato, sobre o valor da pureza, sobre o valor do matrimônio, ou sobre o valor
da vida humana. Estamos divididos pela dissensão. A maioria dos católicos romanos da
América aceitam a contracepção. A maioria aceita o aborto como opção. Um elevado
percentual aceita o homossexualismo. O que é isso? Temos o homossexualismo nos
seminários, dirigidos pelos bispos. Temos hereges ensinando nos seminários, dirigidos
pelos bispos. A Igreja como a conhecíamos não existe mais! E Roma não pode fazer nada
a respeito. O Cardeal Ratzinger não pode fazer nada a respeito. O Papa não pode fazer
nada a respeito. Eles sabem disso tudo, mas eles não podem fazer nada a respeito.
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Então, descobrimos que há um anel de sacerdotes na Arquidiocese de Chicago, que tem
praticado pedofilia satânica. Por quanto tempo isso tem ocorrido? E ninguém tem feito
nada a respeito! A Igreja não existe como antes.”
No outono de 2002, o Padre Nicholas Grüner, perito de Fátima mundialmente conhecido,
escreveu: “Deus também nos fala através da Mensagem de Fátima que Ele punirá o
mundo através de castigos. O que a maioria das pessoas não sabe, incluindo aqueles na
Igreja, é que a perseguição à Igreja é o que estamos enfrentando atualmente. Isso é um
castigo terrível. A Santa Madre Igreja atualmente está sendo perseguida...
Pela infiltração de homens perversos; homens hereges; homens apóstatas, como, por
exemplo, maçons, comunistas e, particularmente, pela rede de pedofilia e homossexuais.
A perseguição da Igreja é um castigo espiritual muito pior do que todos os castigos
materiais. É esse castigo espiritual que está na raiz do escândalo de pedofilia na Igreja
hoje em dia.”
Disse São Roberto Belarmino:
“Pela fé vem a justificação, desde que seja verdadeira e sincera, não falsa e afetada. A fé
dos heréticos não conduz à justificação, pois não é verdadeira, é falsa; a fé dos maus
católicos não conduz à justificação por que não é sincera, mas afetada. É afetada de duas
maneiras: quando nós não acreditamos realmente, mas somente fingimos acreditar; ou
quando, apesar de acreditar, não é vivida, como acreditamos que deve ser. Nestas duas
situações é que as palavras de São Paulo na epístola a Tito devem ser compreendidas:
Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com seus atos (Tt 1, 16a).
Diz na Sagrada Escritura:
"Eles são do mundo. É por isto que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve.
Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos; quem não é de Deus, não
nos ouve. É nisto que conhecemos o Espírito da Verdade e o espírito do erro". (I João 4,
5 -6)
VEJA TAMBÉM...
-Fim dos Tempos: Bispo na Bélgica defende reconhecimento oficial da Igreja para casais
homossexuais.
-A Fumaça de Satanás na Igreja: Casamento homossexual profana Igreja na Argentina.
-Cardeais do Fim dos Tempos: Jornal pergunta a Cardeal brasileiro se Jesus vivesse hoje,
ele seria a favor do casamento gay. Cardeal responde que não sabe.
-Sacerdote assumidamente declarado homossexual celebra missas privadas e o
Arcebispo somente o afasta.
-Sodoma brasileira, a rebelião final contra DEUS: Igreja batiza filhos de casal gay no
Santuário do Cristo Redentor.

Vereis que o diabo se introduziu no lugar sagrado, corrompe, perverte,
confunde...
27.04.2014

Santo João Paulo II, rogai por nós.
Nestes dias em que celebramos o tríduo Pascal, podemos perceber intensamente as dores físicas e
morais que Nosso Senhor teve que sofrer pela nossa salvação. De uma forma não menos terrível,
sofre a sua Igreja uma paixão dolorosa, estando já nestes tempos crucificada, no vértice do
Calvário da história. Seus inimigos internos representados por Judas e os Pontífices a
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atraiçoam ou repetem o famoso brado: crucifige eam. Seus inimigos externos,
representados por Pilatos, digna figura da hipocrisia dos Estados liberais e
secularizados, já lhe declararam a condenação à morte.
Esta é a hora da paixão da Igreja.
O bem-aventurado Francisco Palau escrevia ao jornal El Ermitaño com o objetivo de lutar
contra as hostes de Satanás e tudo o que implica a Revolução e a impiedade que se unem
para empreender uma ofensiva contra a Igreja. A Revolução, ou o “Antro tenebroso”, como ele a
denomina significa “todos os poderes da terra coligados com os do inferno em guerra contra Cristo
e sua lgreja”. “Esta atividade implica a romper a ordem e atacar os princípios da
verdadeira legislação dada por Deus” (El Ermitaño, 29 de Julho de 1869 p.2)
Muitos como ele visualizaram já no século XIX esta conjuntura desoladora. Entretanto, não são
poucos os que, ainda hoje, consideram o avanço da Revolução como um progresso e um benefício.
Não percebem os sinais dos tempos e ainda são capazes de abraçar a causa da Revolução como se
tudo o que vemos nos dias de hoje fosse “paz e prosperidade”. Foi destes tais, “inimigos da cruz”
que disse o Senhor: “O meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. O
mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são
más.” (Jo 7, 6-7) De fato, “o mundo não pode odiar” quem o aplaude e lhe apoia ao invés de
testemunhar contra ele! Esta ação contínua e ostensiva que flagela, humilha e crucifica a Santa
Igreja nos faz chorar com a liturgia do ofício de trevas desta quinta-feira santa: “omnes portae
ejus destrúctae: sacerdotes ejus gementes: vírgines ejus squálidae, et ipsa oppréssa amaritúdine”.
Suas portas estão destruídas porque já não há mais limites de objetividade na fé e nos
costumes. Seus sacerdotes gemem porque já não tem força para sustentarem um ministério que
depende da virtude do sangue de Cristo que não conhecem mais e suas virgens estão desgastadas
porque tem cessado a corrente intercessora das virgens consagradas. “Vereis que o diabo se
introduziu no lugar sagrado, e corrompe, perverte, confunde, prova” (“El suicidio”, El
Ermitaño, Nº 87, 7-7-1870). “quia vidit Gentes ingressas Sanctuárium suum, de quibus
praecéperas ne intrárent in ecclésiam tuam.” (lamentações).
Diante deste quadro, sombrio nos resta refugiar-nos sob o manto de Nossa Mãe
Santíssima, a Virgem poderosíssima como um exército em ordem de batalha e, com ela
sustentarmos o combate da oração, com ela mantermos a vigilância, com ela esperarmos a
ressurreição… Que Deus venha em socorro de sua Igreja e faça resplandecer de novo a graça e a
beleza que emanam da Santa Cruz! “Tu exsúrgens miseréberis Sion quia tempus miseréndi ejus,
quia venit tempus.” (Sl. 101)
***
El Ermitaño é a comunicação oficial dos Carmelitas Tradicionais, outrora estabelecidos na Diocese
de Bragança Paulista, SP, e hoje acolhidos pela diocese de Ciudad del Este, Paraguai. Os destaques
são do original.
Fonte:http://fratresinunum.com/

Lobos em Pele de Cordeiro: Bispo Secretário da CNBB defende os direitos
legais da união homossexual
23.05.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Não resta mais nenhuma dúvida, a maioria dos eclesiásticos vai "ladeira abaixo" pela estrada
que conduz ao abismo infernal. Estão, como diz na Sagrada Escritura, fazendo alianças que
ofendem ao DEUS Altíssimo.
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
Estes eclesiásticos escolheram por livre vontade se afastar do CAMINHO DEUS e tomar a
estrada do mundo, eles vão pela estrada larga, que conduz a perdição eterna...
Diz na Sagrada Escritura:
"Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à
perdição e numerosos são os que por aí entram.
Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram".
(São Mateus 7, 13 -14)
Podem eles agradar aos homens para ganhar o mundo, mas...
"Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e
se causa a sua própria ruína?" (São Lucas 9, 25)
"Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos,
ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos
nossos". (I São João 2, 19)
Chegou a hora do "martírio da Igreja", isto me lembra do grande Santo Atanásio, que por
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defender a sã doutrina, foi condenado como perturbador da comunhão eclesial! Hoje,
depois que a Igreja canonizou Santo Atanásio como ínclito defensor da Fé e da Tradição, fica
fácil dizer que estavam certos aqueles poucos que ficaram ao lado do Santo e foram
expulsos das igrejas oficiais, sendo obrigados a se reunirem nos desertos debaixo de sol
e chuva, mas conservando a fé intacta e respondendo aos hereges: vocês têm os
templos, nós temos a Fé! (Cfr. São Basílio, ep. 242, apud Cardeal Newman – Arians of the
Fourth Century, apêndice V).
Disse Santo Atanásio:
"Não devemos perder de vista a Tradição, a Doutrina e a Fé da Igreja Católica, tal como
o Senhor ensinou, tal como os Apóstolos pregaram e os Santos Padres transmitiram. De
fato, a Tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de
ser Cristão e não merece mais usar este nome. Mesmo que os católicos fiéis à Tradição
estejam reduzidos a um punhado, são eles que são a verdadeira Igreja de Jesus Cristo.”
VAMOS A NOTICIA....
Secretário da CNBB diz ao jornal O Globo que casais gays precisam de amparo.

("Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não
pouparão o rebanho". Atos dos Apóstolos 20, 29)
Uma das principais vozes da entidade que representa os bispos católicos de todo o Brasil
defendeu que as uniões entre pessoas do mesmo sexo sejam amparadas pela legislação
do país.
Secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e bispo-auxiliar de
Brasília dom Leonardo Steiner disse que essas uniões precisam ser compreendidas e
precisam de amparo legal.
No início deste ano, o padre-cantor Fábio de Melo também defendeu a união civil entre
pessoas do mesmo sexo em um programa de TV. A declaração gerou polêmica nas redes
sociais.
Há um ano, a mesma CNBB havia se posicionado contra uma decisão do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) que determinou aos cartórios que celebrassem a união entre
pessoas do mesmo sexo.
Agora, em declarações que podem ser interpretadas como uma mudança de tom, dom Leonardo
Steiner defendeu os direitos legais de pessoas do mesmo sexo que decidem morar juntas. Porém,
fez ressalvas quanto a equipará-las ao casamento e à família tradicional e explicou ser esse um
dos motivos que opôs à época a instituição à decisão do CNJ.
Cléber Teixeira, membro do Fórum Estadual LGBT, afirma que as declarações do secretário da
CNBB não são tão surpreendentes, já que, segundo ele, a mesma instituição há alguns anos disse
que a orientação sexual dos sacerdotes não era importante, mas sim a sua consciência de viver a
vida celibatária.
Para ele, o papa Francisco trouxe inovações na postura da Igreja que ainda não estão
presentes nos documentos oficiais. Nesse sentido, ele aponta a fala do secretário da CNBB
como um ponto positivo. “A Igreja normalmente não se abria esse debate. Isso é positivo porque
alguns grupos católicos podem apoiar a causa. Porém, essa é uma discussão que preza pela
laicidade do Estado e, sendo assim, não precisamos do aval da Igreja para nos considerar
constituidores de famílias”, disse. Fonte: Gazeta Online
===================
Nota final de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Como pode, estes eclesiásticos, que se dizem servidores na "Verdadeira Igreja de
CRISTO" e com sua declaração de apoio ao gravissimo pecado do homossexualismo,
rasgaram a SAGRADA ESCRITURA. Que "igreja" é está que eles anunciam?? De DEUS não
é mais com certeza.
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Novamente lembrarei do que disse certa vez o Santo Dom Bosco: "O padre (bispo,
cardeal e qualquer religioso) não vai sozinho para o céu. Nem para o inferno. Se agir
bem, irá para o céu com as pessoas que ajudou com seu bom exemplo. Se for infiel, se
perderá com as pessoas condenadas por seu escândalo".
O Santo Padre Pio resume numa frase: "O Sacerdote (bispo, cardeal...), ou é um Santo,
ou é um demônio." Ou santifica, ou arruína.
NOVAMENTE VAMOS LEMBRAR DO SEGUINTE...(pelo jeito haverá muitos vamos
lembrar...)
O Papa Francisco declarou: "Quem sou eu para julgar um homossexual"
"Quem sou eu", disse Francisco. Interessante essa pergunta, não!?
Se ele não sabe realmente "quem ele é", pelo menos deveria lembrar -se do seguinte:
A hierarquia da Igreja rejeita (ou rejeitava?) toda e qualquer possibilidade de equiparar
o casal homo ao casal heterossexual, e considera o homossexualismo como um "pecado
grave", imoral e contrário à lei natural.
O Gênesis também ensina como Deus puniu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado da
homossexualidade: “O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de
enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície,
assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo” (Gen 19, 24-25).
O livro do Gênesis (19,1-29) descreve a destruição de Sodoma e Gomorra. A prática ali
vigente, contra a moral, era muito difundida e tomou o nome da cidade: sodomia. Era
abominável aos israelitas e punida com a morte (Levítico 18,22; 20,13). O texto sagrado
não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem como se fosse uma
mulher ambos cometeram uma abominação,r”. Esse mal era difundido entre outros
povos (Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss). No Novo Testamento, São Paulo escreveu na
Epístola aos Romanos (1,24-27): “Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas
mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; igualmente os
homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns com os
outros, praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a paga de
sua aberração”. Há diversas outras citações bíblicas na mesma orientação doutrinária.
"Por isso te digo: no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti"! (Mt
11, 20-24)
NOVAMENTE, NOVAMENTE E NOVAMENTE...DIREI.....
Eu, Dilson Kutscher, não tenho mais nada a comentar, estes são os eclesiásticos
apostatas do fim dos tempos a serviço não de Deus, mas sim do demônio, conforme
profetizou São Gregório Magno, ou alguém tem dúvida disto??
Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude.
O espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça
da abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o
poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de
sacerdotes apóstatas".
Diz na Sagrada Escritura:
"Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus que considera dignos de morte aqueles
que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as
cometem". (Romanos 1, 32)
"Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da
vossa firmeza, levados pelo erro destes homens ímpios". (II São Pedro 3, 17)
"Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas
baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em
Cristo." (Colossenses 2, 8)
"Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos; quem não é de Deus, não
nos ouve. É nisto que conhecemos o Espírito da Verdade e o espírito do erro". (I São
João 4, 6)

O Beijo de Judas Iscariotes: O Inimigo está Dentro
Parte 1
Padre Michael Rodriguez
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. Da mihi virtútem contra hostes tuos. Benedictus Deus in
sanctis suis. Amém.
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Padre Michael Rodríguez.
Tenham cuidado! O inimigo está bem dentro da Santa Igreja Católica Romana. Na noite mais
sagrada da história da humanidade, quando o Filho de Deus instituiu a Eucaristia e o Sacerdócio…
a serpente estava lá, sussurrando no ouvido de Judas Iscariotes.
(1) Santo Evangelho segundo São Mateus, Capítulo 26: 46-49: “Levantai-vos, vamos! Aquele que
me trai está perto daqui. Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos Doze, e com ele uma
multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos
anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal: Aquele que eu beijar, é ele. Prendei-o!
Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, Mestre. E beijou-o.”
(2) São Paulo, o grande Apóstolo, falando aos bispos e clero em Êfeso, Atos 20: 28-30, “Cuidai de
vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para
pastorear a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha
partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós
surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os
discípulos.”
(3) Em uma carta escrita em 4 de dezembro de 1970, Ir. Lúcia, de Fátima, escreveu: “Nossa
Senhora solicitou e recomendou que o Rosário fosse rezado todos os dias, tendo repetido isso em
todas as Aparições como se ela estivesse nos advertindo de que, nesses tempos de desorientação
diabólica, não devemos nos deixar enganar por falsas doutrinas que diminuem a elevação de nossa
alma a Deus através da oração.”
(4) Juntamente com São Basílio, São Gregório Nazianzeno e Santo Atanásio, São João Crisóstomo
é tido como um dos quatro grandes Doutores Orientais da Igreja.
São João Crisóstomo nasceu em 344 A.D. e passou a maior parte de sua vida em Antioquia, a
cidade onde os sete macabeus foram martirizados e onde, pela primeira vez, homens foram
chamados de “cristãos”. Em 398 A.D, São João Crisóstomo foi consagrado Arcebispo e Patriarca de
Constantinopla.
São João Crisóstomo foi simplesmente o oposto de seu predecessor, o afável bispo Nectário. São
João começou a “limpar a casa,” dando ao clero mais trabalho e insistindo na necessidade de mais
oração. Ele exigia que os monges retornassem a seus mosteiros em vez de ficar vagando, como
alguns faziam. São João não dava banquetes, comia uma refeição frugal à noite, vestia-se
modestamente, vendeu o rico mobiliário do palácio episcopal e deu o dinheiro, comida e roupas
aos pobres.
Dois de seus maiores inimigos eram bispos, Severiano, Bispo de Gabala, na Síria, e Teófilo,
Patriarca de Alexandria. Com a ajuda e suporte da Imperatriz, Eudóxia, Teófilo reuniu um grupo de
bispos do Egito e eles realizaram um Concílio falso para depor São João Crisóstomo. Eles
levantaram acusações falsas e frívolas contra ele — de que ele havia deposto um diácono para
surrar um funcionário, de que ele havia chamado vários de seus clérigos de homens sem categoria,
de que ele havia ordenado sacerdotes em sua capela doméstica, de que ele havia vendido bens
que pertenciam à igreja, de que ninguém sabia o paradeiro de suas receitas, e de que ele fazia
suas refeições sozinho. Eles também o acusaram de traição contra o imperador. O imperador
emitiu uma ordem para bani-lo, mas esta foi desafiada por seu povo, que se reuniu ao redor da
igreja para proteger o seu pastor. Em um sermão de despedida aos fiéis, São João Crisóstomo
exclamou: “Tempestades violentas me rodeiam de todos os lados, ainda assim não tenho medo,
porque estou firmado em uma rocha. Embora o mar se agite, e as ondas se elevem bem alto, elas
não podem afundar o navio de Jesus. Não temo a morte, que é um ganho para mim, nem o exílio,
porque toda a terra é do Senhor, nem a perda de bens, porque vim ao mundo nu e devo deixá-lo
na mesma condição. Cristo está comigo, a quem temerei?”
(5) São João Eudes fundou a Congregação de Jesus e Maria. Juntamente com Santa Maria
Margarida Alacoque foi o fundador e iniciador da devoção do Sagrado Coração. Nasceu na
Normandia, França, em 1601, e faleceu em 1680. “A marca mais evidente da ira de Deus e o
castigo mais terrível que Ele pode infligir ao mundo são manifestos quando Ele permite
que seu povo caia nas mãos de padres que são sacerdotes mais no nome do que em atos,
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sacerdotes que praticam a crueldade de lobos vorazes em vez da caridade e afeição de
pastores devotos.”
(6) La Salette ainda hoje é uma pequena aldeia no alto dos Alpes franceses próximo de Grenoble.
Em 19 de setembro de 1846, duas crianças pobres, Melanie Mathieu, de 14 anos e Maximin Giraud,
de 11 anos , viram uma Senhora extraordinariamente bela enquanto vigiavam o gado na
montanha. Ela lhes disse para não temerem, e que ela tinha vindo para dizer-lhes algo de grande
importância. Cinco anos mais tarde, esta Aparição da Santa Mãe de Deus foi aprovada pela Igreja
Católica. De 1858 até 1877, Melanie disseminou a mensagem de Nossa Senhora de La Salette, e a
pôs por escrito em 1878.
De acordo com a Mãe de Deus em La Salette, “Os sacerdotes, ministros de meu Filho, os
sacerdotes, por suas vidas perversas, por sua irreverência e sua impiedade na
celebração dos santos mistérios, por seu amor ao dinheiro, seu amor a honras e
prazeres, os sacerdotes se tornaram fossas de impureza. Ai dos sacerdotes e daqueles
dedicados a Deus que através de suas vidas perversas estão crucificando o meu Filho
novamente!”
(7) O Papa Leão XIII reinou por vinte e cinco anos (1878-1903) e morreu na idade de 93, no ano
de 1903. Durante o seu pontificado, ele tomou conhecimento da infiltração maciça do ateísmo,
ocultismo e de todas as formas do mal penetrando a sociedade. Ficou particularmente perturbado
pela influência dos maçons, cujo objeto era a ruína da Igreja Católica. Ele teve uma experiência
mais que extraordinária com relação ao mal. Enquanto se consultava com vários cardeais na
capela privada do Vaticano, em 13 de outubro de 1884 (exatamente 33 anos antes do “Milagre do
Sol”, em Fátima), ele acabou passando diante do altar, onde parou subitamente e pareceu perder
toda a consciência do que estava ao seu redor. Sua face delgada ficou pálida, seus olhos ficaram
estarrecidos de terror e ele ficou imóvel por vários minutos até que as pessoas que estavam ao seu
redor pensaram que ele estivesse prestes a morrer. Seu médico correu para o seu lado, mas em
um ou dois momentos o Papa se recuperou e quase de maneira dolorosa exclamou: “Oh! Que
palavras terríveis eu ouvi.” O Papa então compôs a famosa oração a São Miguel Arcanjo.
Depois de um tempo, o Papa Leão XIII confidenciou o que havia ocorrido em sua visão. O
demônio, com voz gutural, se gabou a Deus de que ele poderia destruir a Igreja se ele tivesse
mais tempo e mais poder. Então, ele pediu a Deus 75 anos, depois 100 anos. Sua solicitação foi
concedida por Deus, com o entendimento de que haveria uma punição quando ele falhasse.
Como forma de implorar a proteção divina contra Satanás, o Papa Leão XIII ordenou a recitação
das Três Ave-Marias e a oração a São Miguel Arcanjo após toda Missa Rezada. A recitação dessas
orações após a Missa foi descontinuada em muitas paróquias após o Vaticano II.
(8) Em sua Carta Encíclica, Pascendi Dominici Gregis, de 8 de setembro de 1907, na qual ele
condenou a heresia do modernismo, o Papa São Pio X escreveu que os hereges “não estavam
apenas dentre os inimigos declarados da Igreja; mas, o que é mais assustador e
deplorável é que eles estavam em seu próprio seio.” Ele chama esses modernistas de “os
mais perniciosos de todos os adversários da Igreja”. Salienta que eles buscam destruir a
Igreja a partir de dentro e escreve que esse perigo “está presente quase nas próprias
veias e coração da Igreja.”
(9) De 1958 até 1964, o Pe. Malachi Martin atuou em Roma como padre jesuíta, onde ele tinha
contato próximo com o cardeal Augustin Bea e dois Papas, João XXIII e Paulo VI. De acordo com o
Pe. Martin, uma cerimônia diabólica chamada “A Entronização do Arcanjo Decaído Lúcifer” foi
realizada na Capela de São Paulo dentro o Vaticano e esteve relacionada a ritos satânicos que
ocorreram simultaneamente nos EUA (muito possivelmente, em Charleston, Carolina do Sul), em
29 de junho de 1963, quase uma semana após a eleição do Papa Paulo VI. Satanás foi então
formalmente entronizado no Vaticano.
(10) No início dos anos 60, durante a época do Concílio Vaticano Segundo, nossa Mãe Santíssima
apareceu em Garabandal, uma pequena aldeia nas montanhas a nordeste da Espanha. Ela
apareceu a quatro moças: María Loli, Conchita, Jacinta, e María Cruz. Apesar das aparições não
serem formalmente aprovadas pela Igreja, o Santo Padre Pio as apoiou 100%, e o bispo local
confirmou que não havia nada na mensagem que fosse contrária à Fé Católica. Nossa Senhora de
Garabandal disse: “muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão na estrada para o inferno e
arrastam muito mais almas junto consigo.”
(11) No nono aniversário de sua coroação como Papa, na Festa dos Santos Apóstolos Pedro e
Paulo, em 29 de junho de 1972, o Papa Paulo VI declarava: “Acreditamos que após o
Concílio viria um dia de sol brilhante para a história da Igreja. Porém, ao invés disso veio
um dia de nuvens, tempestades e de escuridão… E como foi que isso aconteceu? Há um
poder, um poder adversário. Chamemo-nos pelo nome: o demônio. Parece que por
alguma rachadura misteriosa a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus.”
(12) O Papa João Paulo II, em 7 de fevereiro de 1981, apenas alguns anos em seu pontificado,
afirmou: “Devemos admitir realisticamente e com sentimentos de profunda dor que os
cristãos hoje em dia em grande medida se sentem perdidos, confusos, perplexos e até
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mesmo decepcionados; idéias opostas à verdade revelada e sempre ensinada estão
sendo espalhadas em abundância no exterior; heresias, no sentido pleno e próprio da
palavra foram espalhadas na área de dogma e moral, criando dúvidas, confusões e
rebelião; a liturgia foi adulterada. Os cristãos são tentados pelo ateísmo, agnosticismo e
pelo cristianismo sociológico destituído de dogmas definidos ou uma moralidade
objetiva.”
(13) Em 17 de março de 1990, o Cardeal Oddi deu o seguinte testemunho ao jornalista italiano
Lucio Brunelli, “O Terceiro Segredo de Fátima não tem nada a ver com Gorbachev. A Virgem
Maria nos alertou contra a apostasia na Igreja.”
(14) Em uma entrevista de 1992 com o Pe. Malachi Martin, ele disse o seguinte: “Não há
dez bispos que concordem com alguma coisa. Não há duzentos padres que concordem
com alguma coisa. Não há coesão sobre a presença real do Santíssimo Sacramento,
sobre a devoção a Nossa Senhora, sobre o valor do celibato, sobre o valor da pureza,
sobre o valor do matrimônio, ou sobre o valor da vida humana. Estamos divididos pela
dissensão. A maioria dos católicos romanos da América aceita a contracepção. A maioria
aceita o aborto como opção. Um elevado percentual aceita o homossexualismo. O que é
isso? Temos o homossexualismo nos seminários, dirigidos pelos bispos. Temos hereges
ensinando nos seminários, dirigidos pelos bispos. Pera lá! A Igreja como a conhecíamos
não existe mais! E Roma não pode fazer nada a respeito. O Cardeal Ratzinger não pode
fazer nada a respeito. O Papa não pode fazer nada a respeito. Eles sabem disso tudo,
mas eles não podem fazer nada a respeito. Então, descobrimos que há um anel de
sacerdotes na Arquidiocese de Chicago, que tem praticado pedofilia satânica entre si e
assassinado qualquer membro dissidente de seu próprio grupo. Por quanto tempo isso
tem ocorrido? E ninguém tem feito nada a respeito! Pera lá, a organização é uma
fachada! A Igreja não existe como antes.”
(15) A edição de novembro de 2000 do periódico Christian Order continha a seguinte informação:
“Nos anos 30, a liderança comunista emitiu uma diretriz mundial sobre a infiltração na Igreja
Católica. Enquanto que no início dos anos 50, a Sra. Bella Dodd também fornecia explicações
detalhadas da subversão comunista da Igreja. Falando como ex-oficial de alta patente do
Partido Comunista Americano, a Sra. Dodd dizia: Nos anos 30 colocamos mil e cem
homens no sacerdócio a fim de destruir a Igreja a partir de dentro.” A idéia era que esses
homens fossem ordenados e progredissem em seus cargos de influência e autoridade, como
Monsenhores e Bispos. Doze anos antes do Vaticano II ela afirmou que: “Justo agora eles
estão nos lugares mais altos da Igreja”—onde eles estavam trabalhando para mudar a Igreja.
Ela disse que essas mudanças seriam tão drásticas que “vocês não reconheceriam a
Igreja Católica.” (exatamente o que está ocorrendo agora em todas as paróquias pelo mundo,
salvo raríssimas e santas exceções...)
(16) No outono de 2002, o Pe. Nicholas Grüner, perito de Fátima mundialmente conhecido,
escreveu: “Deus também nos fala através da Mensagem de Fátima que Ele punirá o mundo através
de quatro castigos - guerra, fome, perseguição à Igreja e perseguição ao Santo Padre (o último
autêntico...). O que a maioria das pessoas não sabe, incluindo aqueles na Igreja, é que a
perseguição à Igreja é o que estamos enfrentando atualmente. Isso é um castigo terrível. A Santa
Madre Igreja atualmente está sendo perseguida pela infiltração de homens perversos; homens
hereges; homens apóstatas, como, por exemplo, maçons, comunistas e, particularmente, pela
rede de pedofilia e homossexuais. A perseguição da Igreja é um castigo espiritual muito pior
do que todos os castigos materiais. É esse castigo espiritual que está na raiz do escândalo de
pedofilia na Igreja hoje em dia.”
(17) Em anos recentes, vimos a renúncia dos arcebispos de Atlanta e Santa Fé, que deixaram
suas sés devido a assuntos envolvendo mulheres; dois bispos de Palm Beach, Flórida, em sucessão
renunciaram sob a acusação de ter abusado de rapazes; um bispo em Santa Rosa, CA, renunciou
após acusações sérias de ter molestado sexualmente um de seu sacerdotes e ter falido a sua
diocese; um bispo em Springfield, IL, renunciou sob as acusações de promiscuidade homossexual;
um bispo auxiliar de Nova York morreu de AIDS após anos de reabilitação intermitente de drogas;
um outro bispo auxiliar de Nova York renunciou após ter admitido relacionamentos com mulheres;
um Arcebispo de Milwaukee renunciou repentinamente depois que o pagamento de $450.000,00 a
um rapaz veio à luz; um bispo de São Petersburgo confessou que um acordo de $100.000,00 foi
feito com um funcionário que o havia acusado de assédio sexual.
Suub tuum præsídium confúgimus, sancta Dei Génetrix; nostras deprecatiónes ne despícias in
necessitátibus nostris, sed a perículis cunctis líbera nos sempre, Virgo gloriósa et benedícta.
Fonte http://fratresinunum.com/
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O Beijo de Judas Iscariotes: O Inimigo está Dentro
Parte 2
Por Padre Michael Rodríguez.
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. Da mihi virtútem contra hostes tuos. Tibi laus, Tibi glória,
Tibi gratiárum áctio in sǽcula sempitérna, o beáta Trínitas. Amém.
(1) Na Última Ceia, João 13:21, “Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou
abertamente: Em verdade, em verdade vos digo: um de vós me há de trair!…” vv. 26-27, “Jesus
respondeu: É aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu-o a Judas,
filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe, então: O
que queres fazer, faze-o depressa.
(2) No Santo Evangelho segundo São Mateus, Capítulo 10, o Filho de Deus diz aos seus doze
discípulos: “O irmão entregará seu irmão à morte. O pai, seu filho. Os filhos levantar-se-ão contra
seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que
perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra.”
(3) Em 26 de dezembro de 1957, a Irmã Lúcia, de Fátima, falou ao Pe. Fuentes, “A BemAventurada Virgem Maria me contou que o demônio está com vontade de se engajar em
uma batalha decisiva contra a Virgem. De agora em diante precisamos escolher os lados.
Ou estamos a favor de Deus ou estamos a favor do demônio. Não há outra
possibilidade.”
(4) A heresia do Arianismo causou uma confusão catastrófica na Igreja de 336 A.D. a 381 A.D. O
arianismo foi condenado em 325 A.D. em Nicéia, onde o Primeiro Concílio Ecumênico foi realizado.
Ainda em 336 ele surgiu novamente. A heresia ao final arrastou 90% dos bispos antes que fosse
finalmente derrotada cinqüenta anos mais tarde. Na confusão e perda de fé daí decorrentes,
mesmo o grande Santo Atanásio foi perseguido e enviado ao exílio.
(5) São João Gualberto, Abade, nasceu em Florença, Itália, ao final do século X. Ele se tornou
fundador dos Beneditinos Ambrosianos de Val. A virtude cristã heróica de São João foi
demonstrada por ter perdoado o assassino de seu próprio irmão. Antes de se tornar um monge,
ele havia procurado o assassino de seu irmão com um bando de soldados. Quando eles
encontraram o assassino, o assassino colocou os seus braços em forma de cruz e pediu-lhe
clemência pelo amor de Cristo crucificado. São João o perdoou, e através desse grande ato de
perdão, Deus levou a São João a se tornar um monge.
Apesar de suas virtudes cristãs exemplares de misericórdia e perdão, São João Gualbert não
hesitou em buscar a remoção de um prelado corrupto de sua época. São João foi à Roma para
pedir ao Papa para destituir o Arcebispo de Florença porque ele era indigno de seu cargo. O
fundamento para a petição de São João era que o Arcebispo havia pago dinheiro a determinadas
pessoas de influência a fim de ser ele mesmo nomeado Arcebispo.
(6) A Aparição da Bem-Aventurada Virgem Maria em La Salette foi aprovada pela Igreja Católica
em 1851. De acordo com Nossa Senhora de La Salette, “O vigário de meu Filho terá muito que
sofrer, uma vez que, por um tempo, a Igreja será a vítima de grande perseguição: este será um
tempo de escuridão. A Igreja sofrerá uma crise terrível. Todos os governos civis terão um e o
mesmo plano, que será o de abolir e acabar com todo princípio religioso, abrir caminho para o
materialismo, ateísmo, e vício de todos os tipos. Roma perderá a Fé e se tornará a sé do
Anticristo.”
(7) No final dos anos trinta, antes de se tornar Papa Pio XII, o Cardeal Eugenio Pacelli afirmou:
“Estou preocupado com as mensagens da Bem-Aventurada Virgem à Lúcia de Fátima.
Essa persistência de Maria sobre os perigos que ameaçam a Igreja é um alerta divino
contra o suicídio de alterar a Fé, em sua liturgia, sua teologia e sua alma.”
(8) Antes falecer, em 1981, o Pe. Joaquin Alonso, que foi o arquivista oficial de Fátima
durante dezesseis anos, testemunhou o seguinte, em referência ao Terceiro Segredo de
Fátima: “Portanto, é completamente provável que o texto faça referências completas à
crise de fé dentro da Igreja: À negligência dos próprios pastores, lutas internas no
próprio seio da Igreja e da negligência pastoral grave da alta hierarquia.”
(9) Em uma entrevista de 1991 com o Pe. Malachi Martin, ele disse o seguinte: “Tudo o que
sabemos dos santos e dos Papas a partir do século dezenove nos diz que o nosso século
em particular é o tempo de crise no qual existe uma batalha de dois mil anos entre Cristo
e Satanás. Se tivermos que ser bastante francos, devemos dizer que há um aumento
enorme no pecado público ou legalizado. Há um aumento enorme no número de abortos.
Há um aumento enorme na quantidade de pornografia. Esses acontecimentos devem ser
atribuídos a uma atividade intensa por parte de Satanás. Penso que estamos
testemunhando a escalada para o ponto de crise da grande batalha entre Lúcifer e Maria,
a Mãe de Deus.”
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(10) Pe. Malachi Martin, em uma entrevista de 1991: “Os clérigos não tomarão medidas
verdadeiras, porque eles não querem problemas. Eles não querem ser impopulares. Eles
não querem ser mártires. Muitos bispos e padres pensam que não há nada errado com o
aborto. Eles perderam a sua fé. Eles não são mais católicos. Eles se tornaram alguma
forma de neo-católicos, que é meio caminho entre os anglicanos e os clubes rotarianos.
No campo da educação, a situação é até mesmo pior. Não há dúvida de que o
ensinamento do catecismo, o ensino da religião, desapareceu. Os jesuítas, dominicanos,
carmelitas e franciscanos se tornaram secularizados. E você não pode falar mais sobre
faculdades católicas. Não há como estimar o dano que tem sido feito. Hoje em dia, os
marxistas, lésbicas e homossexuais têm direitos iguais nos campus católicos. Eles
ensinam sobre preservativos, o estilo de vida homossexual e a eutanásia. Os
estabelecimentos católicos de ensino querem ser como os outros. Querem se adaptar ao
sistema, mas infelizmente o sistema é imoral. Assim, a condição da Igreja é muito triste
a partir desse ponto de vista. Além desses problemas existe o fato de que a Igreja está
dilacerada por facções. A grande maioria dos católicos nos países ocidentais agora foram
afastados da Igreja como ela era. Eles não rezam mais da mesma maneira. Eles não
pensam mais da mesma maneira. O jejum e a abstinência acabaram. Nossa Igreja está
sendo completamente secularizada porque a fé desapareceu”.
(11) O Papa João Paulo II, escrevendo sobre a Igreja na Europa, em sua Exortação Apostólica
Ecclesia in Europa, 28 de junho de 2003, No. 9 afirma: “Na raiz desta perda de esperança está
uma tentativa de promover uma visão de homem separada de Deus e separada de Cristo.
A cultura européia dá a impressão de “apostasia silenciosa” por parte de pessoas que
têm tudo que precisam e que vivem como se Deus não existisse.”
(12) Bernard Janzen, jornalista canadense e editor, escreveu em 1990, “Há frequentemente uma
enorme discrepância entre a realidade de uma determinada situação e a sua imagem sendo
projetada ao público. O período da história da Igreja após o Vaticano II foi apresentado pelas
autoridades eclesiásticas atuais como uma grande renovação e um segundo Pentecostes. As duras
realidades do declínio estatístico, perda disseminada da fé entre os fiéis, e incontáveis escândalos
confirmam que este exercício de relações públicas tem sido um ato de grande decepção.”
...Posso lembrar a vocês que o pai da mentira e do erro é ninguém mais que o próprio Satanás.
(13) Pe. Malachi Martin, em uma entrevista de 1990 disse: “Oh, penso que a Missa Nova é a
causa de todas as nossas dificuldades. É uma calamidade porque Monsenhor Annibale
Bugnini elaborou essa Missa deliberadamente para criar uma cerimônia não católica.
Uma dificuldade com a Missa Nova é que ela ensejou Missas inválidas. Ela também tirou
das mentes das pessoas o ponto central da Missa, o Sacrifício no Calvário. Agora se trata
de uma refeição em comum, feita em uma mesa. O sacerdote é o ministro. Nós as
pessoas fazemos uma refeição juntos.”
Não é sem razão que São João Crisóstomo, Doutor da Igreja, declara: “Os corredores do inferno
estão pavimentados com crânios de bispos.”
(14) No início do ano 2000, uma rede de bate-papo internacional de padres homossexuais via
Internet chamada “Anjos de São Sebastião” foi exposta. O sítio consistia de fotografias
pornográficas e linguagem obscena e conversas entre clérigos católicos homossexuais.
Particularmente ofensivo é o bispo desbocado Reginald Cawcutt, Bispo Auxiliar de Cape Town,
África do Sul, que expressa as suas fantasias homossexuais nesta sala de bate-papo. Por mais de
dois anos, Cawcutt não sofreu nenhuma penalidade por parte do Vaticano. Ele continuou sendo o
Representante Episcopal da Conferência de Bispos Católicos da África do Sul para AIDS e
Comunicações Sociais. O bispo Cawcutt renunciou em desgraça somente depois que o The
Washington Times publicou histórias que expuseram o seu envolvimento com os Anjos de São
Sebastião.
(15) O Arcebispo Rembert Weakland, ex-chefe da arquidiocese de Milwaukee renunciou em 2002
devido a um escândalo homossexual e financeiro. Paul Marcoux, ex-aluno de teologia da
Universidade Marquette, revelou, em maio de 2002, que ele recebera $450.000,00 para liquidar
uma reclamação de ataque sexual que fez contra o arcebispo há mais de duas décadas antes. O
dinheiro veio da arquidiocese. Weakland também deixou de dar um basta em padres abusadores e
permitiu que eles estivessem no ministério ativo sem alertar os paroquianos ou a polícia. Os
defensores das vítimas de abuso disseram que o acobertamento de Weakland de sua própria
atividade sexual era parte de um padrão de sigilo que incluía esconder o comportamento criminoso
de molestadores de crianças.
(16) Em março de 2002, o Papa João Paulo II recebeu uma petição canônica de diversos membros
dos fiéis na Arquidiocese de San Antonio, TX, buscando a destituição do Arcebispo Flores do cargo
sob a alegação de que ele havia acobertado atos criminosos de abuso sexual por padres
homossexuais sob seu encargo, e pago milhões de dólares em “suborno” para silenciar as vítimas
desses predadores. A petição ao Papa alega que o Arcebispo Flores “foi gravemente negligente no
exercício de seu cargo episcopal, falhou em proteger os bens temporais da arquidiocese, e pôs em
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perigo a fé das pessoas confiadas aos seus cuidados ao dar rédeas soltas a predadores sexuais em
meio aos presbíteros.”
(17) Em junho de 2010, documentos de tribunal confirmam que o antigo arcebispo de Los Angeles,
Cardeal Roger Mahony, admitiu em um depoimento juramentado ter abrigado um padre
molestador durante os anos 80. O molestador, Pe. Michael Baker, atualmente está cumprindo pena
de 10 anos de reclusão. A Arquidiocese de Los Angeles concordou em pagar uma quantia recorde
fixada em US$660 milhões em 2007 a mais de 500 vítimas alegadas. John Manly, o advogado
do autor, descreveu as afirmações do cardeal em seu depoimento como aquelas de alguém que
ofusca, esquiva-se, mente e explica tudo”.
Sem dúvida, o inimigo está dentro. Quase 100 anos atrás, Nossa Senhora de Fátima
desceu a terra para instar-nos a rezar o Santo Rosário e a fazer penitência. Ela alertounos que a grande apostasia na Igreja começaria no topo.
Virgo Dei Génetrix, María, deprecáre Iesum pro me.
Fonte: http://fratresinunum.com/

O Beijo de Judas Iscariotes: O Inimigo está Dentro
Parte 3
Padre Michael Rodriguez
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. Da mihi virtútem contra hostes tuos. Sit Nomen Dómini
benedíctum! Amém.
(1) Na Última Ceia, Jesus Cristo molhou o pão e o deu a Judas Iscariotes. Em João 13:30, lemos o
seguinte: “Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair. E era noite…”
(2) No Santo Evangelho Segundo São Mateus, Capítulo 10, o Filho de Deus diz a seus doze
discípulos: “Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim
trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra e os inimigos do
homem serão as pessoas de sua própria casa.”
(3) Em uma entrevista de 26 de dezembro de 1957 com o Pe. Fuentes, a Ir. Lúcia de Fátima disse:
“O que aflige o Imaculado Coração de Maria e o Coração de Jesus é a queda de almas religiosas e
sacerdotais. O demônio sabe que os religiosos e sacerdotes que abandonam a sua bela vocação
arrastam numerosas almas para o inferno… O demônio deseja tomar posse de almas consagradas.
Ele tenta corrompê-las a fim de embalar as almas de leigos e com isso levá-las à impenitência
final.”
(4) Em uma carta escrita em 16 de setembro de 1970, Ir. Lúcia de Fátima escreveu “o
demônio foi capaz de infiltrar o mal sob o disfarce de bem,” e “o demônio foi bemsucedido em iludir e enganar as almas que têm muita responsabilidade por causa das
posições que ocupam! Eles são cegos guiando cegos.”
(5) Por volta de 1527, o Rei Henrique VIII da Inglaterra pretendia deixar a sua esposa de dezoito
anos, a Rainha Catarina, e substituí-la por Ana Bolena. Ele buscou o apoio de João Fisher, um dos
homens mais eminentes da época. Fisher fora um bispo exemplar da Diocese de Rochester por
vinte e três anos, em uma época quando as vidas de muitos bispos eram menos que edificantes.
Ele fora o favorito do pai e do avô do Rei Henrique, chanceler da Universidade de Cambridge,
membro do Conselho Privado do rei, um líder na Casa dos Lordes e entre o clero, e foi reconhecido
universalmente por sua piedade e erudição.
São João Fisher se opôs à traição conjugal do Rei Henrique e declarou que este e Catarina eram
verdadeiros marido e mulher, suas filhas eram legítimas, e o que Deus unira nenhum homem
deveria separar.
O Rei Henrique convocou toda a hierarquia da Inglaterra e exigiu que ele recebesse o título de
“Protetor e Chefe Supremo da Igreja e Clero da Inglaterra”. São João Fisher liderou a oposição a
este propósito, quase sozinho. Quando, em seu leito de morte, Fisher escutou que quase todos os
prelados haviam assinado um juramento afirmando a supremacia de Henrique e repudiando a
autoridade do Papa, ele disse: “o forte foi traído”, culpando assim mais os pérfidos eclesiásticos do
que o Rei. Cerca de 95% dos bispos e clérigos ingleses traíram a Santa Madre Igreja!
(Nota-se que traidores em grande número já vem de longa data...)
Em 22 de junho de 1535, São João Fisher, aos setenta e sete anos de idade e quase incapaz de
caminhar, foi levado da Torre de Londres para as proximidades da Tower Hill. No andaime, pouco
antes de ser decapitado, São João Fisher disse: “Eu vim aqui para morrer pela Igreja Católica de
Cristo. E eu agradeço a Deus...”
(6) A Igreja Católica aprovou a Aparição Mariana de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Quito,
Equador, em 1634. Nesta Aparição, a Santa Mãe de Deus disse à Venerável Madre Mariana de
Jesús Torres que no final do século XIX e ao longo de grande parte do século XX na Igreja se
produziria uma grande heresia. Nossa Senhora disse que o Sacramento do Matrimônio seria
atacado e profanado, que leis iníquas seriam promulgadas com o objetivo de abolir este
Sacramento e facilitar a todos a viverem em pecado. Nossa Senhora alertou também: “O
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espírito cristão decairá rapidamente, extinguindo a luz preciosa da Fé até que ela chegue
ao ponto em que haverá uma quase total e geral corrupção de valores morais”. Ela falou
de padres que se tornariam negligentes em seus deveres sagrados, da falta de vocações
sacerdotais e religiosas, da inocência que não mais seria encontrada nas crianças nem a
modéstia nas mulheres.
(7) Nossa Senhora de La Salette revelou o seguinte: “Os chefes, os líderes do povo de Deus
negligenciaram à oração e à penitência, e o demônio ofuscou a sua inteligência. Eles se
tornaram estrelas cadentes que o antigo demônio arrastará com a sua calda para fazêlos perecer. Um grande número de sacerdotes e membros de ordens religiosas deixarão
a verdadeira religião; dentre essas pessoas haverão até mesmo bispos.”
(8) O Papa Paulo VI disse, em 29 de junho de 1972: “A fumaça de Satanás entrou na Igreja
de Deus através de alguma rachadura.”
(9) No 56º aniversário do “Milagre do Sol,” em 13 de outubro de 1973, no Japão, Nossa Senhora
de Akita disse à Ir. Agnes Sasagawa: “O trabalho do demônio se infiltrará na Igreja de tal
maneira que se verá cardeais se opondo a cardeais, bispos contra bispos. Os padres que
me venerarem serão escarnecidos e sofrerão a oposição de seus confrades… Igrejas e
altares serão saqueados; a Igreja estará repleta daqueles que aceitam concessões e o
demônio pressionará muitos padres e almas consagradas a deixarem o serviço do
Senhor.”
(10) No sexagésimo aniversário do “Milagre do Sol,” em 13 de outubro de 1977, o Papa Paulo VI
exclamou: “A cauda do demônio está funcionando na desintegração do mundo católico. A
escuridão de Satanás entrou e se espalhou por toda a Igreja Católica até mesmo ao
cume. A apostasia, a perda da fé, está se espalhando por todo o mundo e nos mais
elevados níveis dentro da Igreja.”
(11) Em 1995, o Cardeal Mario Luigi Ciappi, teólogo papal para cinco papas consecutivos (do
Papa Pio XII ao Papa João Paulo II), comunicou ao Professor Baumgartner em Salzburgo, Áustria:
“No Terceiro Segredo foi predito, entre outras coisas, que a grande apostasia na Igreja
começará no topo.”
(12) A Sra. Bela Dodd, que se converteu à Fé pouco tempo antes de sua morte, era advogada do
Partido Comunista dos Estados Unidos. Ela dava uma série de palestras na Universidade Fordham e
em outros lugares durante os anos que antecederam o Vaticano II. A edição de novembro de 2000
do periódico Christian Order reconta este testemunho de um monge que participou de uma dessas
palestras no início dos anos 1950:
“Ouvi dessa mulher durante quatro horas e ela me deixou de cabelo em pé ao final. Tudo
o que ela disse se tornou realidade ao pé da letra. Você poderia pensar que ela era a
maior profetiza do mundo, mas não era. Ela estava simplesmente expondo passo-apasso o plano de batalha da subversão comunista da Igreja Católica. Ela explicou que de
todas as religiões do mundo, a Igreja Católica era a única temida pelos comunistas,
porque ela era a única oponente de fato. A idéia toda era destruir, não a instituição da
Igreja, mas sim a Fé das pessoas, e até mesmo usar a instituição da Igreja, se possível,
para destruir a Fé através da promoção de uma pseudo-religião: algo que lembrava o
catolicismo, mas que não era a coisa real. Uma vez que a Fé fosse destruída, ela
explicava que haveria um complexo de culpa introduzido na Igreja… a chamar a “Igreja
do passado” como sendo opressiva, autoritária, cheia de prejuízos, arrogante em
reivindicar ser a única dona da verdade e responsável por divisões de comunidades
religiosas ao longo dos séculos. Isso seria necessário a fim de constranger os líderes da
Igreja a uma “abertura para o mundo” e para uma atitude mais flexível em direção a
todas as religiões e filosofias. Os comunistas iriam então explorar essa abertura a fim de
minar a Igreja”.
(13) Em uma entrevista de 1990, o Pe. Malachi Martin comentou: “Hoje em dia, em muitas
igrejas, se você encontrar a confissão, que pode ser difícil, você pensa que se trata de
uma conversa entre você e o padre. Às vezes ele caminhará com você no jardim e
conversará com você. É um bate-papo amigável entre pessoas. Originalmente, você ia a
um padre para ser absolvido de seus pecados. Hoje em dia, a crença é que o padre não
dá absolvição alguma. Você sente muito por seus pecados e ele lhe dá uma benção. A
confissão acabou! A confissão acabou porque o pecado acabou.”
(14) Em uma entrevista de 1991, o Pe. Malachi Martin afirmou: “Dentro da Igreja, há um
corpo substancial de bispos e cardeais que são completamente contrários a duas coisas.
Eles são contrários à Missa Romana da maneira que a conhecemos antes do Vaticano II e
eles são contrários a qualquer coisa relacionada à Nossa Senhora. Eles não querem
quaisquer notícias sobre Fátima. Eles não querem quaisquer notícias sobre Akita. Eles
não querem nem mesmo quaisquer notícias sobre Lourdes. Há um esforço internacional
coordenado para atacar e denegrir Fátima e colocá-la em uma dimensão menor. Este é
um sinal da atividade de Satanás. A coisa mais patética e assustadora para mim é me
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deparar com paróquias inteiras que nunca ouvem que a Missa é o sacrifício do Calvário.
Sob a liderança do pároco e sob as ordens do bispo, os catecismos paroquiais, livros
religiosos e sermões refletem todos um abandono da Fé. As crianças não conhecem o seu
catecismo. Elas não conhecem as doutrinas básicas da Igreja. Elas não são mais
católicas, mas elas não sabem disso. Essa é a devastação da Igreja de Cristo. Se você me
perguntar qual é realmente a causa fundamental da derrocada da Igreja, minha resposta
é: a interrupção e destruição da Missa.”
(15) Em uma entrevista de 1990 e 1991, o Pe. Malachi Martin afirmou ainda: “Hoje em dia,
muitos bispos e padres são apóstatas. Eles não são mais católicos. Católico significa alguém que
sabe que a Missa é o sacrifício do Calvário, tem devoção à Nossa Senhora, é devoto do Santo
Padre, reza e cumpre as leis da Igreja. Hoje em dia, não temos esse tipo de clero católico em
muitos lugares. Há centenas de bispos que estão fora da Igreja em sua doutrina e ensinamento.
Então, há o comportamento dos bispos. Há bispos homossexuais nos Estados Unidos, que têm
acompanhantes sabidamente homossexuais em suas casas.”
Não é sem razão que São João Crisóstomo, Doutor da Igreja, declara: “Os corredores do
inferno estão pavimentados com crânios de bispos.”
(16) Em 13 de dezembro de 2005, o Pe. Bob Hoatson impetrou uma ação judicial contra o Cardeal
Edward Egan de Nova York e nove outras autoridades e instituições católicas, reclamando um
padrão de “retaliação e assédio” que teve início depois que Hoatson alegou um acobertamento de
abuso de clérigos em Nova York e começou a ajudar as vítimas. O Pe. Hoatson alegou que o
Cardeal Egan é “homossexual ativo” e que ele tem “conhecimento pessoal disso”. Sua ação judicial
indicou como gays ativos outros dois clérigos católicos de alto escalão na região — o bispo de
Albany, Howard Hubbard e o arcebispo de Newark, João Myers. O Pe. Hoatson afirma que bispos
ativamente gays estão com muito medo de serem eles mesmos expostos para entregar padres
pedófilos. A homossexualidade escondida dos bispos, conforme a ação judicial afirma, “afetou
a capacidade dos réus de supervisionar e controlar predadores, e serviu como motivo para a
retaliação.”
Só recentemente, o Hartford Courant relatou que durante os doze anos do Cardeal Egan como
Bishop de Bridgeport, ele repetidamente deixou de investigar padres onde havia sinais óbvios de
abuso. A Diocese de Bridgeport teve que liquidar os casos e indenizar as vítimas em cerca de $1215 milhões em danos. Ao se referir a um caso de negligência inacreditável, de acordo com o
Hartford Courant, em 1990, Egan recebeu um memorando sobre “um padrão de acusações em
desenvolvimento” de que o Rev. Charles Carr de Norwalk havia acariciado meninos. Egan manteve
Carr trabalhando por mais cinco anos, e somente o suspendeu depois que uma ação judicial foi
impetrada, e, então, em 1999 ele o designou como capelão no hospital de Danbury. Como assim?
O Connecticut Post também reportou que no início do seu reinado, dezenas de pessoas chegaram a
acusar o Rev. Raymond Pcolka de Greenwich de abuso sexual e violência contra crianças. Egan
reclamou que nunca foi “comprovado” que os acusadores estavam dizendo a verdade. Bem, Egan
nunca nem mesmo se incomodou em entrevistá-los e manteve Pcolka no apostolado.
Escrevendo para o Business Insider, em 8 de fevereiro de 2012, Michael Brendan Dougherty, que
viveu na Arquidiocese de Nova York sob o reinado do Cardeal Egan, salienta que Egan
efetivamente puniu alguns padres, mas não molestadores de crianças. Ele puniu
rapidamente e expulsou aqueles padres católicos que celebravam a Missa Tradicional em
Latim, pois ele achava que eles não lhe prestavam bastante deferência. De acordo com
Dougherty, Egan mimava abusadores de crianças e perseguia padres decentes durante o
seu ignominioso reinado como Príncipe da Igreja.
(17) O trecho a seguir foi extraído de um artigo publicado pelo Eric Giunta, em 21 de abril de
2010, na RenewAmerica.com. Em 2004, um grupo de católicos leigos preocupados da Arquidiocese
de Miami constituíram-se a si mesmos uma organização leiga de “cães de guarda”, sob o nome de
Christifidelis. Eles se motivaram a agir assim por aquilo que alegaram ser uma supercultura gay
governando a arquidiocese. As alegações incluíam que: a vasta maioria dos sacerdotes
da Arquidiocese são gays sexualmente ativos, muitos padres estavam utilizando os
fundos paroquiais de maneira indébita para viver estilos de vida exorbitantes, e o
Arcebispo Favalora e o vigário geral Monsenhor William Hennessey estão implicados
nesta supercultura. Em 20 de abril de 2010, a Santa Sé forçou Favalora a apresentar a
sua renúncia.
Há centenas de páginas de documentação consistindo grandemente de testemunho anônimo
acusando diversos padres diocesanos de promiscuidade arbitrária e crimes financeiros durante o
curso do reinado de Favalora. Um antigo padre da Arquidiocese de Miami observou: “Você
não poderia dirigir a Arquidiocese sem o clero gay, nem a Arquidiocese de Miami ou
qualquer outra.”
Gaude, María Virgo, cunctas hǽreses sola interemísti in univérso mundo.
Fonte: http://fratresinunum.com/
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Papa retira latim como língua oficial em sínodo no Vaticano
Claudio Peri/Reuters
O papa Francisco comanda o encontro mundial de bispos, na sala Paulo VI, no Vaticano
Cidade do Vaticano - Em uma ruptura com o passado, o papa Francisco decidiu que o latim não
será a língua oficial de um encontro mundial de bispos no Vaticano.
Um cardeal fez o anúncio no início do primeiro dia de trabalho da assembleia de duas semanas,
conhecida como sínodo, onde cerca de 200 bispos católicos de todo o mundo vão discutir temas
relacionados à família.
O italiano, a língua no Vaticano, vai se tornar a língua oficial no sínodo, disse ele. Em sínodos
passados, o latim era a língua oficial de documentos para as reuniões e alguns dos participantes
escolhiam falar em latim.
O papa decidiu fazer a mudança a fim de agilizar o processo, disseram autoridades.
O movimento foi uma ruptura com o antecessor de Francisco, o papa Bento 16, que há dois anos
criou um novo departamento no Vaticano para promover o estudo e o uso do latim na Igreja
Católica Romana.
O latim continua sendo a língua oficial da Igreja universal. Ele é usado como língua de referência
para tradução de documentos importantes para as línguas modernas.
Fonte: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/papa-retira-latim-como-lingua-oficial-em-sinodono-vaticano

Por que o Papa Bento XVI insiste no latim?
No dia 10 de novembro de 2012, o Papa Bento XVI instituiu a Pontifícia Academia da Latinidade
para promover o estudo do latim no mundo todo. Alguns questionam essa decisão de Sua
Santidade alegando que o latim é uma língua morta, ininteligível e que a liturgia está muito melhor
agora na língua materna. Qual seria, então, a finalidade do latim dentro da Igreja?
Antes de mais nada, é preciso deixar claro que todos os Papas sempre insistiram no uso da língua
latina. (...)
O próprio Papa Bento XVI justifica a criação da Pontifícia Academia na introdução do Motu Próprio,
que a seguir transcrevemos:
1. A língua latina foi sempre tida em grandíssima consideração pela Igreja Católica e pelos
Romanos Pontífices, os quais promoveram assiduamente o seu conhecimento e difusão, tendo feito
dela a própria língua, capaz de transmitir universalmente a mensagem do Evangelho, como já
respeitavelmente afirmado pela Constituição Apostólica Veterum sapientiae do meu Predecessor, o
Beato João XXIII.
Na realidade, desde o Pentecostes a Igreja falou e rezou em todas as línguas dos homens.
Contudo, as Comunidades cristãs dos primeiros séculos usaram amplamente o grego e o latim,
línguas de comunicação universal do mundo no qual viviam, graças às quais a novidade da Palavra
de Cristo encontrava a herança da cultura helênico-romana.
Depois do desaparecimento do Império romano do Ocidente, a Igreja de Roma não só continuou a
servir-se da língua latina, mas dela se fez de certa forma patrocinadora e promotora, quer em
âmbito teológico e litúrgico, quer no da formação e da transmissão do saber.
2. Também na nossa época, o conhecimento da língua e da cultura latinas resulta necessário como
nunca para o estudo das fontes nas quais se baseiam, entre outras, numerosas disciplinas
eclesiásticas tais como, por exemplo, a Teologia, a Liturgia, a Patrística e o Direito Canônico, como
ensina o Concílio Ecumênico Vaticano II (cf. Decr. Optatam totius, 13).
Além disso, nesta língua são redigidos, na sua forma típica, precisamente para evidenciar a índole
universal da Igreja, os livros litúrgicos do Rito romano, os Documentos mais importantes do
Magistério e as Atas oficiais mais solenes dos Romanos Pontífices.
3. Na cultura contemporânea observa-se contudo, no contexto de um debilitamento generalizado
dos estudos humanistas, o perigo de um conhecimento cada vez mais superficial da língua latina,
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verificável também no âmbito dos estudos filosóficos e teológicos dos futuros sacerdotes. Por outro
lado, precisamente no nosso mundo, no qual grande parte é ocupada pela ciência e pela
tecnologia, verifica-se um renovado interesse pela cultura e língua latinas, não só naqueles
Continentes que têm as próprias raízes culturais na herança greco-romana. Esta atenção torna-se
muito significativa porque não abrange só ambientes acadêmicos e institucionais, mas diz respeito
também a jovens e estudiosos provenientes de Nações e tradições bastante diversas.
4. Torna-se portanto urgente apoiar o compromisso por um maior conhecimento e um uso da
língua latina mais competente, quer no âmbito eclesial, quer no mais vasto mundo da cultura. Para
dar realce e ressonância a este esforço, são oportunas como nunca a adoção de métodos didáticos
adequados às novas condições e a promoção de uma rede de relações entre Instituições
académicas e entre estudiosos, a fim de valorizar o rico e multiforme património da civilização
latina.
A fim de contribuir para a consecução de tais finalidades, seguindo as pegadas dos meus
venerados Predecessores, com o presente Motu Próprio instituo hoje a Pontifícia Academia de
Latinidade, dependente do Pontifício Conselho para a Cultura. Ela é regida por um Presidente,
coadjuvado por um Secretário, por mim nomeados, e por um Conselho Acadêmico."
Não estudar latim é cortar relacionamento com dezoito séculos de Cristianismo, uma vez que os
três primeiros séculos da Igreja aconteceram em língua grega, pois era uma época em que o
oriente da Igreja era mais férvido em ideias e obras literárias, o próprio Novo Testamento e a
Carta de São Paulo aos Romanos foram escritos em grego. Gradualmente, porém, foi ocorrendo a
latinização da Igreja e iniciou-se a produção de obras em latim.
Importante frisar também que, se o desejo é adotar a hermenêutica da descontinuidade,
rompendo com o passado e afirmando que a Igreja começou cinquenta anos atrás, é evidente que
não se desejará o latim. Entretanto, o Papa Bento XVI já falou claramente que essa postura de
ruptura não é adequada.
No Brasil, recomendamos o livro Gramática Latina, do Professor Napoleão Mendes de Almeida. A
partir da edição nº 30, ela traz as respostas dos exercícios. É uma obra importantíssima e útil para
o aprendizado do latim. O Santo Padre (Bento XVI) quer que todos estudem latim, cabe a nós
atendê-lo.
Fonte: https://padrepauloricardo.org/episodios/por-que-o-papa-insiste-no-latim

Arcebispo Emérito de SP: Papa Francisco segue a linha da Teologia da
Libertação
16.03.2013

Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Em recente entrevista ao Jornal Folha de SP, o Arcebispo Emérito de São Paulo, Cardeal Dom
Claudio Hummes, declarou que o Papa Francisco, segue a linha certamente da Teologia da
Libertação.
Eis a pergunta feita pelo jornalista da Folha SP:
Fala-se muito que a herança da Teologia da Libertação para a igreja na América Latina é o discurso
em favor dos pobres. No caso do Papa Francisco, qual é a relação dele com esse
movimento?
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E a resposta de Dom Claudio Hummes:
"Basta olhar como ele foi arcebispo em Buenos Aires e o documento de Aparecida, que diz tudo
isso. Ele está nessa linha, certamente. Se a gente quer descobrir qual é a linha dele de
pastoral social, de relação com os pobres, nós vamos encontrá-lo lá, sim. A Teologia da
Libertação foi uma fase histórica que, obviamente, tem essa questão da consciência que temos dos
pobres e da necessidade de sermos solidários em termos construtivos da justiça social. Tudo isso
a Teologia da Libertação também reforçou".
Na mesma entrevista, deu uma declaração um tanto polêmica dizendo que" "a igreja não
funciona mais".

Teologia da Libertação: O Comunismo invade a Igreja
Um dos muitos problemas que assolam a Igreja nos dias de hoje é a gravíssima heresia
chamada “Teologia da Libertação” (os alianças pretas). Trata-se de uma heresia materialista,
que apresenta uma visão de mundo contrária à Doutrina da Igreja disfarçada com um
vocabulário aparentemente cristão.
Esta heresia é um dos muitos aspectos que tomou o modernismo, heresia que o Santo Padre
Pio X qualificou de “síntese de todas as heresias”. Segundo o modernismo, a Verdade
absoluta não existe; toda “verdade” é apenas uma opinião, uma visão pessoal que pode e
deve mudar com o tempo. Assim, para o modernista, a Doutrina da Igreja, ensinada por Nosso
Senhor Jesus Cristo, pode e deve ser substituída por algo mais... “moderno”.
A “Teologia da Libertação” (TL) é o nome dado a esta vertente do modernismo, peculiar à América
Latina. Este nome, na verdade, é enganoso; “Teologia” significa “conhecimento, estudo de Deus” e
esta heresia aplica-se apenas à organização social humana. Do mesmo modo, o termo “Libertação”
é por eles utilizado como significando algo diametralmente contrário à noção cristã de libertação.
Os erros da TL são muitos, todos eles baseados em uma negação da ação sobrenatural de Deus.
“Sobrenatural” é um termo teológico que significa “acima da natureza humana”.
Sabemos, porque a Igreja o ensina, que é pela ação sobrenatural de Deus, pela graça de Deus,
que podemos evitar o pecado e alcançar a Santidade.
Sabemos, porque a Igreja o ensina, que o nosso objetivo maior é sermos Santos.
Sabemos, porque a Igreja o ensina, que no fim dos tempos Nosso Senhor Jesus Cristo voltará em
glória para julgar os vivos e os mortos e então, só então, haverá um paraíso na terra.
A TL, porém, prega um conceito marxista (inspirado pelo teórico do marxismo - do comunismo -,
Carl Marx) segundo o qual haverá um paraíso na Terra quando os pobres retirarem dos ricos as
riquezas e as distribuírem, criando assim uma sociedade sem classes.
O mecanismo desta revolução seria a “luta de classes”: os pobres, revoltando-se contra a sua
pobreza, conquistariam o poder e assegurariam uma distribuição igualitária de todos os bens
materiais. Para o marxista, logo para o TL, o único pecado que existe é a acumulação de riquezas,
vista por eles como essencialmente ruim. Do mesmo modo, eles vêem em qualquer hierarquia um
pecado contra a “igualdade” que eles crêem existir entre os homens.
Assim, a TL considera que o que realmente importa é pregar entre os pobres a revolta contra os
ricos, com o fim de estabelecer uma sociedade igualitária. Para a TL, a hierarquia eclesiástica é na
verdade um “roubo” do poder que pertenceria ao Povo feito pelos Bispos e padres.
Para a TL, a Doutrina da Igreja não interessa, assim como não interessa o Céu. Interessa sim a
organização de movimentos populares para lutar por reivindicações puramente materiais: terras
(como o MST), aumentos salariais, etc.
Vejamos, portanto quais são as principais diferenças entre a Doutrina Cristã e a ideologia da TL:
1.a) Pela Doutrina Cristã sabemos que o homem tende ao mal devido às conseqüências do Pecado
Original. É mais fácil fazer o mal que o bem, e assim os vícios devem ser combatidos e as virtudes
incentivadas.
1.b) Para a TL, o homem é naturalmente bom, mas a organização social “opressora” é má e deve
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ser combatida.
2.a) Pela Doutrina Cristã sabemos que é pela Graça de Deus, infundida e aumentada pelos
Sacramentos, que podemos fazer o bem.
2.b) Para a TL, a graça de Deus é apenas uma expressão, e os Sacramentos são apenas símbolos a Eucaristia é símbolo da partilha do pão material; o Batismo é símbolo de compromisso com a
causa da Revolução comunista, etc. 3.a) Pela Doutrina Cristã sabemos que somos chamados à Santidade, ou seja, à libertação do
pecado, de que só gozaremos em plenitude no Céu após a nossa morte e na Terra após a nossa
ressurreição.
3.b) Para a TL, “Libertação” significa a obtenção de condições materiais adequadas na terra
através de reivindicações políticas: terra, casa própria, sistemas sanitários, etc.
4.a) Pela Doutrina Cristã sabemos que a propriedade particular é uma coisa boa e querida por
Deus; é perigoso o apego aos bens materiais, mas ser rico não é pecaminoso.
4.b) Para a TL, a propriedade particular é uma abominação, o único pecado existente. O apego aos
bens materiais - terra, casa, etc. - porém, é visto por eles como um bem. O objetivo do homem,
para eles, é justamente lutar por bens materiais.
5.a) Pela Doutrina Cristã sabemos que a Hierarquia da Igreja é instituída e mantida por Deus.
5.b) Para a TL a existência da Hierarquia é sinal de um roubo de poder que deveria pertencer ao
“Povo”. É por isso que nas dioceses ainda em poder da TL, não são incentivadas as vocações
sacerdotais e as paróquias são substituídas por comunidades dirigidas por leigos.
6.a) Pela Doutrina Cristã, sabemos que é essencial conhecer e seguir a Verdade para podermos
chegar à Santidade.
6.b) Para a TL qualquer pessoa que “lute contra a opressão”, ou seja, que participe da subversão
comunista, é um modelo a ser seguido, ao passo que, por exemplo, um Santo que tenha se
dedicado apenas à oração é um exemplo do que deve ser evitado. Assim Che Guevara, Fidel Castro
e outros comunistas são considerados por eles como modelos a seguir, enquanto Santa Terezinha
do Menino Jesus é para eles um exemplo de vida inútil.
7.a) Pela Doutrina Cristã sabemos que a oração é de suma importância, e a alma, por ser imortal,
deve ser cuidado com mais cuidado que o corpo, evitando-se o pecado e buscando-se a Virtude.
7.b) Para a TL, a alma não importa, a oração é vista apenas como uma preparação para a ação
política e o pecado pessoal não existe. Não há problema em roubar, mentir, cometer adultério,
matar até. O único pecado seria o pecado social, ou seja: ter bens materiais em quantidade maior
que outras pessoas. Assim, para a TL, todo pobre é santo e todo rico é bandido.
Devemos, portanto, procurar evitar ao máximo a leitura de livros e folhetos escritos pela TL, assim
como procurar sempre impedir suas investidas em nossas regiões, principalmente através da
oração. Alguns dos autores TL mais conhecidos são: Gutiérrez, Leonardo Boff (frade franciscano
que apostatou, traiu seus votos e hoje vive com uma mulher casada), Frei Betto, Marcelo Barros...
(e mais, eles se caracterizam pelo uso acintoso de uma aliança preta. Cuidado, pois, com esses,
pois neles não paira DEUS ESPÍRITO SANTO!
Autor: Carlos Ramalhete

Cardeal que articulou candidatura do Papa é apreciador da Teologia da
Libertação
14.03.2013
Algumas considerações sobre o Cardeal Oscar Rodrígues Maradiaga, de Tegucigalpa, Honduras,
que foi o articulador da eleição do Papa Francisco.
Primeiro, ele já foi considerado um candidato forte da última vez, em 2005, quando no
Conclave que elegeu o Papa Bento XVI. Muitos bispos disseram que Rodriguez parecia estar em
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campanha para Papa. Por algum tempo o Cardeal Rodriguez Maradiaga era descrito como “papa
à espera”, um candidato tão óbvio para ser o primeiro pontífice do mundo em desenvolvimento
que se esperava que ele já estivesse escolhendo as cortinas do apartamento papal. O Cardeal
Rodriguez é o predileto da centro-esquerda da Igreja por sua histórica promoção das causas de
justiça social, sua declarada simpatia pela Teologia da Libertação,
Se ele fosse eleito papa no conclave anterior, em 2005, não seria loucura imaginar veículos de
comunicação conservadores afirmando, nas manchetes, “Marxista é eleito Papa.”
Também lembrando que o Cardeal argentino eleito Papa Francisco neste conclave de 2013,
no anterior conclave de 2005, obteve mais votos para tentar enfrentar o então favorito,
cardeal Joseph Ratzinger. Depois de quatro escrutínios, o alemão foi eleito Papa Bento XVI.
Então, pode-se concluir que ambos Cardeais, tanto o de Honduras, quanto o Argentino,
eram fortes candidatos a Papas há muito tempo, principalmente o Cardeal Argentino.
A surpresa para os católicos de um Papa Argentino, latino-americano, foi grande no
Mundo, mas nos bastidores da Cúria Romana não foi tanto assim.
Apenas lembrando, que enquanto ainda era cardeal, nos anos 1980, Joseph Ratzinger, que
depois se tornaria o Papa Bento XVI, condenou a Teologia da Libertação. Ratzinger, na
época prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, criticou "desvios prejudiciais à fé" pelo
uso "de maneira insuficientemente crítica" de pensamentos marxistas na Teologia da
Libertação. Agora, passados mais de 40 anos desde que o termo foi cunhado (em 1971), com a
renúncia de Bento XVI e a eleição do novo papa, o "projeto de libertação", que teve tanto impacto
no Brasil e na América Latina, parece ter à frente uma nova chance de encontrar uma
aceitação maior dentro da Igreja, ainda mais tendo o Cardeal de Honduras, como
articulador da eleição do Papa Francisco.
Uma reportagem da BBC Brasil citou que os defensores da Teologia da Libertação (TL)
estão contando como certo, com o apoio do novo Papa para poder impulsionar o
movimento que tem como objetivo defender a justiça social. Em resumo: Teologia da
Libertação, agora, espera mudança.
O mais estranho nisto tudo foi uma declaração antes da eleição do novo Papa, dada pelo
teólogo Leonardo Boff, um dos principais expoentes da Teologia da Libertação no Brasil;
ele disse que esperava a renúncia do Papa Bento XVI, e já antecipava que o substituto
poderia ser um latino-americano.
Durante a entrevista à TV Brasil ele ainda elogiou o cardeal-arcebispo de Tegucigalpa, Oscar
Andrés Rodríguez Maradiaga. Líder máximo da Igreja em Honduras o religioso é aberto às
inovações e inclusive dialoga com a Teologia da Libertação, segundo Boff. Para ele seria muito bom
ter um Papa da periferia do mundo e o cardeal Maradiaga seria um bom nome. “Não temos
grandes cardeais. Mas ele é um teólogo da libertação. Seria um Papa da periferia”, disse
Boff (fonte Portal EBC de noticias)
Pois é, o Cardeal que Leonardo Boff queria como Papa não se elegeu, mas articulou a
eleição do novo Papa Francisco, confesso que isto é um tanto interessante.
Se o Cardeal Oscar Rodrígues Maradiaga tivesse sido eleito, Boff possivelmente o chamaria de
"Papa da Libertação", por sua posição simpatizante a Teologia da Libertação. Também teria
certeza de grandes mudanças progressistas nos ensinamentos e na própria doutrina da Igreja.
Infelizmente, como verdadeiros católicos, precisamos ficar no mínimo vigilantes, pois, se o novo
Papa teve como apoiador e articulador de sua eleição um simpatizante declarado da Teologia
da Libertação, esperamos que não haja algum acordo entre eles.
"Ai de vós, filhos rebeldes! - oráculo de Javé. Fazeis planos que não nascem de Mim,
fazeis acordos sem a minha inspiração, de maneira que amontoais erros e mais erros".
(Isaías 30,1)
E mais cedo ou mais tarde mostre que ao invés de manter as tradições e ensinamentos
da Igreja, resolva de ”surpresa”, como de “assalto” mudar isto, com o pretexto da Igreja
adaptar-se ao mundo moderno. (fazendo a vontade dos homens e não a de DEUS)
"Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus." (Jo 12, 43)
"Jesus Cristo é sempre o mesmo: ontem, hoje e por toda a eternidade" (Hebreus 13, 8)
O que me preocupa é a frase de um amigo meu, católico tradicional, defensor dos ensinamentos
da Santa Igreja, fiel aos Papas anteriores, como João Paulo II e Bento XVI, que lendo estas
declarações recentes do Boff disse: “Onde tem a mão do Boff, também tem a “pata” do
diabo escondida”.
Falar de Boff e teologia da libertação é falar de desobediência aos ensinamentos da Igreja e
rebeldia a DEUS. (tal como Satanás que desejou tomar o Lugar de DEUS, querendo ser mais
sábio e poderoso)
Sempre lembrando as palavras proféticas de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja:
"A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude. O espírito profético esconderse-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça da abstinência, o ensino esvair-se-á,
reduzir-se-á, senão desaparecerá de todo o poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo
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está se preparando um exército de sacerdotes apóstatas".
Nas aparições da Virgem em Akita, no Japão, foi das poucas reconhecidas no século XX pela
Igreja, mas seu conteúdo e aviso são similares à de Fátima e a tantas outras ainda não
reconhecidas nos dias de hoje.
Também sempre lembrando que Nossa Senhora disse:
"O Diabo se infiltrará até mesmo na Igreja de tal um modo que haverá cardeais contra
cardeais, e bispos contra bispos".
Tenho obrigação como católico de dizer que neste ultimo conclave realmente houve uma disputa
muito forte interna e externa pelo poder no Vaticano.
Até nas ruas de Roma, adeptos de determinado Cardeal, no caso o de Gana, colavam cartazes
a seu favor, para que fosse eleito Papa.
Como disse um amigo meu: Desde quando se faz propaganda pública para eleição de um
Papa?
Diante de tudo isto, esperamos que o novo Papa em algum momento futuro não adote a
postura de um falso ecumenismo mundial, bem ao gosto da Nova Ordem Mundial
illuminati e totalmente contrário a Doutrina bi-milenar da Igreja...
Ainda lembrando, No dia da posse, em 2005, o atual papa emérito Bento XVI preveniu: “o meu
pontificado será de curta duração”. Ele já sabia muitas coisas que o esperavam, por sua longa
experiência no Vaticano. Ele teria que impedir as tentativas de modernização da Igreja,
conforme prescrito no Sermão da Montanha (Mt 5,17-20) e em Ap. 22,18-19. Ele não aceitou
modernizar a Igreja, porque somente Jesus na Parusia fará novas todas as coisas (Ap
21,5).
E quantas vezes ele refletiu sobre a profecia de Zacarias: “Espada, levanta-te contra o meu
pastor. Meu valoroso companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as
ovelhas se dispersarão” (Zc 13,7-9).
No ano de 1976, o Papa Paulo VI, decepcionado com o avanço do poder das trevas nas
dependências do Vaticano, lamentou: “O fumo de Satanás se infiltrou no seio da Igreja
Católica e se expande, cada vez mais, rumo ao vértice”.
Devemos lembrar que mesmo diante de tudo isto, no final diz na Sagrada Escritura
"E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja; as portas do
inferno não prevalecerão contra ela.” (Mateus 16, 18)
Estaremos aqui, vigilantes e atentos contra qualquer desvio de conduta que seja contrário
aos ensinamentos da Santa Igreja, pois servimos e adoramos a DEUS, sendo obedientes a
ELE e não aos homens. Queremos sempre agradar a DEUS, não aos homens, conforme diz
a Sagrada Escritura:
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo".
Por Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br
Fontes: Gazeta do Povo - Diário da Liberdade - BBC Brasil. - UOL noticias

Artigo de Ivanaldo Santos: Qual o principal erro da Teologia da
Libertação?
06.01.2010
A Teologia da Libertação simplesmente ignora que historicamente foi a esquerda quem perseguiu e
matou milhões de cristãos em todo o mundo. Grande parte dos sofrimentos que a Igreja sofreu
nos últimos duzentos anos se deve à esquerda. A esquerda é a grande propagadora, a nível
mundial, do ateísmo e de doutrinas anticristãs.
Nas últimas semanas de dezembro de 2009 o Papa Bento XVI condenou novamente a Teologia da
Libertação (TL). Nas palavras do Pontífice a TL realiza uma interpretação inadequada da Bíblia,
nega-se a pregar o evangelho, direciona a estrutura da Igreja para atividades que são
incompatíveis com o cristianismo e o mais grave, elimina a fé que existe nos fiéis.
Oficialmente a TL procura exprimir a fé cristã num contexto social marcado pela pobreza e pela
injustiça social. É preciso ter consciência que para a TL são os pobres que marcam o lugar da ação
histórica e do encontro com Deus. Nesta perspectiva, a fé cristã só adquire substância histórica
quando considera os pobres e excluídos como desafio incontornável e, portanto, é imperioso haver
a opção preferencial pelos pobres. Ninguém, nem mesmo o Papa Bento XVI, condena ou critica a
Teologia da Libertação por se dedicar a libertação dos pobres e demais grupos socialmente
excluídos. (…) Qualquer historiador ou sociólogo que tenha o mínimo de honestidade irá afirmar
que a Igreja foi uma das instituições, na sociedade ocidental, que mais promoveram a integração
humana e, por conseguinte, a emancipação dos injustiçados.
Aparentemente há uma contradição entre a condenação oficial da Igreja emanada principalmente
pelo Papa Bento XVI e o discurso oficial da Teologia da Libertação.
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Afinal, qual o principal erro da Teologia da Libertação?
Sinteticamente serão apontados três erros da Teologia da Libertação.
Primeiro, a TL afirma que o pobre é o lugar de Salvação e, por isso, a Salvação se dá por meio do
pobre. Isso contraria gravemente os ensinamentos bíblicos e a doutrina da Igreja. Para a Bíblia e a
para a Igreja o lugar da veracidade da teologia é toda a humanidade, com todos os seus grupos e
segmentos sociais e, não apenas o pobre. Cristo veio para toda a humanidade e não apenas para
os pobres, justamente porque “todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3,
23). Jesus Cristo não é o Salvador apenas de uma classe social (o proletariado) e de um grupo
social (os pobres), mas de toda a humanidade. Ele não salva apenas a vida material (comer,
vestir, etc.), mas salva o homem em sua totalidade (vida econômica, emocional, espiritual,
estética, etc.).
Segundo, em grande medida libertar o homem da pobreza significa oprimi-lo dentro de novas
formas de sofrimento físico e espiritual. As populações da Europa e de outras partes do planeta
que conseguiram se libertar da pobreza atualmente vivem sob o jugo de novas opressões
(terrorismo, depressão, suicídio, individualismo, ditadura da mídia, morte da democracia, etc.).
Jesus Cristo sabe que o libertador de hoje fatalmente é o opressor de amanhã.
Terceiro, o real intuito da TL não é libertar o pobre. Se realmente a Teologia da Libertação
desejasse libertar o pobre, ela não apoiaria abertamente regimes tirânicos como Cuba e Coréia do
Norte. O pobre não passa de massa de manobra dentro dos planos da TL. O que realmente ela
deseja é implantar na América Latina um regime fechado nos moldes de Cuba. Na prática a
Teologia da Libertação funciona como uma cabeça de ponte, ou seja, de um lado, é uma forma de
idéias e doutrinas não cristãs entrarem dentro da Igreja. Entre essas doutrinas cita-se: o
secularismo, o ateísmo, a defesa de um Estado totalitário e, por causa disso, a opressão de toda a
população. A TL funciona como uma espécie de idiota útil, ou seja, deve legitimar o discurso
opressor oriundo do totalitarismo. Sendo que essa legitimação é feita por meio da estrutura da
Igreja e de uma indevida interpretação da Bíblia. Do outro lado, a Teologia da Libertação funciona,
a nível latino-americano, como um grande palanque político da esquerda. Não é crime uma facção
religiosa ter uma ideologia política. Muitos grupos religiosos adotam posições e idéias políticas. O
grande problema é que a TL afirma defender o pobre. Na prática o que realmente ela deseja é
angariar a simpatia e os votos dos pobres para a esquerda.
Entretanto, tudo isso não interessa a TL. A Teologia da Libertação está mergulhada num mar de
alienação, de totalitarismo e de doutrina marxista anticristã. O Papa Bento XVI está correto ao
condenar essa facção teológica.
Por fim, é preciso afirmar que sem dúvida a teologia e, portanto, toda a Igreja devem estar
preocupadas e empenhadas em combater a pobreza, principalmente a pobreza extrema que causa
a morte física do indivíduo. A sociedade cristã não pode admitir a existência de pobres e de
pessoas morrendo de fome. Entretanto, a luta contra a pobreza deve ser feita por meio da
doutrina social da Igreja e não por meio da ideologia marxista, opressora e totalitária
defendida pela Teologia da Libertação. Os países que a TL apresentam como modelos (Cuba,
Coreia do Norte, Venezuela) não extinguiram a pobreza. Os modelos de homens propostos pela TL
(Marx, Che Chevara, Fidel Castro, etc) são pessoas que trouxeram para seus países a morte e a
destruição. Quem realmente deseja combater a pobreza deve ter como modelo Jesus Cristo, a
Virgem Maria e os santos. Além disso, deve colocar em prática a doutrina social da Igreja.
Ivanaldo Santos
Fonte: Mídia sem Máscara
Fonte: http://beinbetter.wordpress.com/

Vaticano: L’Osservatore Romano reabilita a Teologia da Libertação.
04.09.2013
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No jornal, amplo espaço dedicado aos escritos do padre Gustavo Gutierrez, dominicano,
considerado o fundador da “corrente”.
”Com um Papa latino-americano, a teologia da libertação não podia permanecer muito tempo nas
sombras às quais foi relegada por alguns anos, ao menos na Europa”.
Essas palavras do Padre Ugo Sartorio enfatizam a iniciativa do Osservatore Romano de dar amplo
espaço, na edição de amanhã, a escritos do teólogo peruano padre Gustavo Gutierrez, dominicano,
considerado o fundador da teologia da libertação.
O jornal da Santa Sé, que “reabilita”, assim, uma corrente teológica há muito marginalizada pelos
casos em que se mesclou com a ideologia marxista, publicará excertos do livro de Gutierrez «Dalla
parte dei poveri. Teologia della liberazione, teologia della Chiesa» (Editrice Missionaria Italiana)
["Da parte dos pobres. Teologia da libertação, teologia da Igreja"], dedicados aos pobres como
“preferidos de Deus” e contra o “neoliberalismo econômico” e a “desumanização da economia”.
“A contribuição de Gustavo Gutierrez tornou evidente uma coisa para nós aqui na Europa —
sublinha Dom Gerhard Ludwig Mueller, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e admirador
do teólogo peruano –, a saber: a injustiça no mundo é um fator que permanece e que somente
pode ser superado com a disponibilidade de todos os homens de voltar o olhar para Cristo”.
Fonte: http://fratresinunum.com/

Papa Francisco e Gustavo Gutiérrez, pai da Teologia da Libertação, se
abraçam na Casa Santa Marta
16.10.2013

Foi uma audiência pessoal, na Casa Santa Marta. Sem holofotes, entre dois velhos conhecidos.
Francisco e Gustavo Gutiérrez (foto) se abraçaram ontem, em Roma, simbolizando essa Igreja
na primeira pessoa do plural que o Papa argentino promove, essa Igreja na qual todos
nós cabemos, acima das diferenças. A Teologia da Libertação voltou a entrar nos
aposentos vaticanos.
A reportagem é de Jesús Bastante, publicada no sítio Religión Digital, 13-09-2013. A tradução é do
Cepat.
O encontro foi possível graças à mediação do prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé,
Gerhard Müller, grande amigo do pai da Teologia da Libertação e que escreveu com ele o último
livro que agora vem à luz na Itália. Aproveitando sua estadia em Roma, Müller – que em breve
poderá ser nomeado cardeal – tornou possível um desejo que era do próprio Francisco.
O encontro é um passo a mais na reabilitação desta corrente teológica, cuja base – despojada do
marxismo próprio da época em que surgiu, o período da Guerra Fria – é o centro da teologia de
Francisco: a opção preferencial pelos pobres, os marginalizados, os que não possuem nada.
O passo seguinte, de acordo com diferentes fontes, seria a inclusão de Gutiérrez – que jamais foi
condenado pelo Ex-Santo Ofício – no grupo de especialistas da Comissão Teológica Internacional.
“Ele me recorda muito João XXIII”, afirma numa das declarações para o Vatican Insider o teólogo
peruano, que assinala: “penso que, talvez, ele esteja levando adiante o Evangelho, não
exatamente uma teologia, no máximo uma teologia próxima à Teologia da Libertação. Falar da
importância do pobre, do compromisso, da solidariedade com os pobres... Isso vem do Evangelho!
E o Papa é muito evangélico, seu modo de atuar manifesta isto”.
Talvez dentro desse Evangelho, que une a todos os seguidores de Jesus, é onde se tenha que
inserir esse abraço que ontem voltou a reunir o Bispo de Roma e a Teologia da Libertação.
Depois de três décadas de incompreensão e condenações, o passo dado ontem denota mais uma
vez os novos ares que se vislumbram no Vaticano. Numa primavera que hoje completa
seis meses.
Fonte: UNISINOS
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O Fim dos Tempos e a Igreja: Os comunistas chegarão ao poder em Minha
Casa
15.06.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura:
"Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos".
(Amós 3, 7)
"Recusamos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus; não seguimos as leis que ele nos
oferecia pela boca de seus servos, os profetas". (Daniel 9, 10)
"Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência! Como sois tardos de coração para crerdes
em tudo o que anunciaram os profetas!" (São Lucas 24, 25)
"Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados!
Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo
de suas asas... e tu não quiseste!" (São Mateus 23, 37)
"Eles zombavam de seus enviados, desprezavam seus conselhos e riam de seus profetas,
até que a ira de Deus se desencadeou sobre o seu povo, e não houve mais remédio". (II
Crônicas 36, 16)
"Naquele mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do
céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado".
(São Lucas 10, 21)
=================================================
Tereza Musco: Revelações aos tempos atuais! Preparem-se!

Tereza Musco viveu uma vida de sofrimento, aceita com ânimo de expiação. Em 31 de agosto de
1957 recebeu os estigmas invisíveis que se tornaram visíveis em 25 de outubro de 1968. A partir
de 1955, Teresa tomou nota em um diário de suas experiências místicas.
A vidente era analfabeta porque nunca teve a oportunidade de ir à escola, por ter que ajudar a
família. A Virgem Maria se encarregou então, a partir de 25 de dezembro de 1949 de lhe ensinar e
leitura e escrita, orientando a sua mão. A mística teve muitas visões de seu Anjo da guarda.
A primeira em 15 de março de 1948. Nela o anjo lhe fez o convite de rezar e sofrer com alegria
pela libertação das almas do Purgatório e para sua salvação. As manifestações angélicas se
converteram em diárias, como ela mesma escreveu: a cada manhã o anjo me visita e reza comigo.

Desde julho de 1948 teve aparições do Menino Jesus.
Em 13 de julho de 1948, o Menino lhe disse: Sofrerás muito em tua família. Serás mal
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interpretada e terás maus tratos. Não temas! Estou perto de ti e minha doce Mãe te
conduzirá pela mão até quando sejas grande e atuarás sozinha, deixando tua família
para fazer a Minha vontade. Maria lhe deu muitas mensagens, algumas de especial interesse
para a humanidade. As pinturas e estátuas de Maria que Teresa tinha em casa, desde 1971
começaram a lacrimar, inclusive sangue. Com respeito a estes fenômenos Maria disse: Minha filha,
minhas lágrimas moverão a muitos para a renovação do coração.
AS REVELAÇÕES
Estes são alguns fragmentos importantes das revelações que Teresa Musco recebeu.
Em 13 de junho de 1950, lhe falou a Virgem: A formosa Senhora entrou em casa, estando as
portas fechadas e lhe diz: Sabes quantos pecados se cometem no mundo? Muitas pessoas
atravessam o coração lacerado de meu Filho. Se os homens não se converterem o Pai infligirá
ao mundo um grande castigo e haverá um grande desastre.
Em 20 de maio de 1951 a Virgem lhe disse: Teresa, filha do meu Coração, aqui estou para confiarte uma coisa que deverás guardar para ti, até que eu te avise. Verás muitas mudanças na
Igreja. Serão poucos os cristãos que rezam e muitas almas cairão no inferno. As
mulheres perderão o pudor e a vergonha: satanás se veste nelas para fazer cair a muitos
sacerdotes. Crises comuns haverá em todo mundo. Os sacerdotes, Bispos e Cardeais estão
desorientados e tratam de se ligar na política para se apoiarem, no que mais uma vez se
equivocam.
Uma grande guerra acontecerá! Haverá muitos mortos e feridos! Satanás gritará sua
vitória, mas é neste momento que se verá meu Filho aparecer sobre as nuvens do Céu e
então julgará a todos quantos têm pisoteado Seu Sangue divino e inocente. Então o meu
Coração triunfará. Guarda isso para ti por hora, até o momento em que te avisar.
Em 13 de agosto de 1951 a Virgem lhe disse: Eu sou a Virgem, Maria Imaculada, do Coração ferido
pela lança e flagelado, coroado e pisoteado. Minha filha, estou aqui para dizer-te que o Pai enviará
um grande Castigo para a humanidade. Deves saber, filha minha, que satanás reina nos mais
altos postos. Quando satanás chegar ao topo da Igreja, saibam então que ele conseguirá
seduzir os espíritos dos grandes cientistas, e será o momento onde eles inventarão
armas potentíssimas, que tornarão possível a destruição da humanidade. Já ninguém reza
por causa destes erros, porque a oração, para muitos já não existe. Então Deus Pai mostrará mais
uma vez a potência de um grande castigo, não ainda por enquanto, porque espera que lhe peçam
perdão. (...)
A partir de 1972 começará o tempo de satanás e o tempo das grandes provações. Filha se
trata de um momento muito delicado, os cardeais se oporão aos cardeais, os bispos aos
bispos. Entre eles não existe amor e muitos dos meus filhos prediletos vivem sem amor e
estão angustiados: não sabem mais como conquistar as almas, porém não se ligam na
oração.
Em 13 de setembro de 1951, lhe falou Jesus: Teresa viu Jesus, mas não podendo relatar por
escrito, relata o que viu. Eu recomendo a todos os sacerdotes tomar cuidado no momento da
Consagração na Santa Missa, porque Jesus está ali em pessoa, e se adona das mãos, da boca e da
língua dos sacerdotes.
Em 30 de setembro de 1951, Maria lhe disse: Grandes flagelos estão dirigidos sobre a Itália e os
condutores são os que concentram as penas no Coração de meu Filho e do Pai. Somente vossos
sacrifícios podem deter a ira sobre o mundo. Os sacerdotes que não se exponham às tentações
nem levem ao desespero às almas eleitas por mim, porque irão para o fogo eterno. Muitas almas
se perdem por causa dos padres. Eles que pensem no seu dever, porque um dia
chorarão.
Em 7 de outubro de 1951, Maria lhe disse: Minha filha, estão preparadas as tribulações que o Pai
tem dirigidas contra a Itália e somente as almas que se ofereçam como vítimas podem tocar em
cheio o coração de meu Filho e do Pai. A partir de 1972 se iniciará o tempo de satanás: os cardeais
se oporão aos cardeais e os bispos contra os bispos. Te achas no meio de uma geração muito
difícil, na qual se pretende explicar tudo cientificamente, e ninguém mais pensa em um pouco de
calor humano, um pouco de amor, inclusive em relação aos mais pobres. Muitos filhos se
encontram sem amor, porém não são capazes de rezar;
Em 3 de janeiro de 1952, Maria lhe disse: Quero te dizer que este mundo é muito mau! Eu apareci
em Portugal dando mensagens, porém ninguém as escuta, também em Lourdes e La Salette,
porém muito poucos corações endurecidos se corrigiram. Também te quero dizer outras coisas que
afligem o meu Coração. Quero te falar sobre o Terceiro Segredo de Fátima, do segredo que dei a
Lúcia, em Fátima, e te digo que há muito tempo que ele foi lido, porém ninguém ainda se
pronunciou.
A Virgem lhe predisse a peregrinação do Santo Padre Paulo VI a Fátima donde convidaria o mundo
à oração e à penitência. Infelizmente o Papa não se atreverá a falar sobre o segredo, porque ele é
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espantoso. Ele irá encontrar-se com Lúcia. Mas este Papa não ousará falar porque o segredo é
realmente espantoso. Ele é muito tímido! Limitar-se-á apenas a pedir penitência e oração. O
mundo, disse a Virgem, caminha para uma grande ruína. O povo se perverte cada vez
mais!
E ameaça com horríveis castigos: Fogo e fumaça desbaratarão o mundo. As águas dos
oceanos se transformarão em fogo e vapor. A espuma se levantará, alagando toda a
Europa e fundirá tudo em uma lava de fogo. E milhões de homens e crianças morrerão
pelo fogo, é quando os vivos invejarão os mortos. Porque para qualquer lado que se
volte, só se verá sangue, mortos e ruínas, em todo mundo.
Jesus também lhe disse: Eu sangrei pelos sacerdotes, mas eles têm deixado cair este Sangue
sobre Mim e sobre minha Mãe Amadíssima. Isso quando Me bastaria a sua fidelidade para Eu lhes
dar a conhecer todos os desígnios divinos.
E Virgem lhe falou: Poderás ver como muitos sacerdotes, meus filhos prediletos e também de meu
Filho, negam a presença real Dele, e como muitos não mais O desejam seguir. Saiba, filha, que
são necessárias muitas almas que se ofereçam como vítimas pelos sacerdotes. Muitos deles se
opõem aos seus Bispos e muitos jamais admitem que possam estar errados. Oferece, sofre, e reza
por eles.
A Virgem disse-lhe também que com o passar do tempo o Papa Paulo VI se encontraria com Lúcia
em Fátima, porém “este Papa pedirá orações e penitências em todo mundo, mas não se atreverá a
falar sobre o segredo porque ele é espantoso. Minha filha, oferece teus sofrimentos pelos
sacerdotes, porque a maioria deles já não sabem mais qual é a Vontade de Deus. Os poucos que
realmente permanecem fiéis a mim, têm medo de se exporem, e assim seguem vivendo até que
meu Filho o decida.
Em 31 de agosto de 1953, a Virgem lhe disse: Minha casa está passando por um mau momento:
os que eu tenho enviado contra esta escuridão acabam causando muito dano por sua comodidade,
porque a comodidade danifica diretamente a carne e cala em silêncio ao espírito. Filha, reza por
eles, porque muito necessitam. E se algum dia de tua vida tu deixares de rezar pelos sacerdotes,
saiba que este é para ti um dia perdido.
Filha, quantos pecados há neste mundo! Mil vezes eles crucificam ao meu Filho na Cruz. O Pai está
cansado e cheio de ira ao ver se Filho sempre traspassado e pisoteado por tantos homens cruéis.
Minha filha, por favor faz penitência, porque a humanidade está correndo rapidamente para um
grande precipício. Fala com os pequenos e reza, porque as orações dos inocentes valem muito
mais do que a dos adultos. Somente pela oração se poderá aplacar a Ira de Deus. E tu, com tua
penas e orações, podes mudar muitos corações endurecidos. Rezem muito, especialmente por meu
Filho e por mim, pelos sacerdotes filhos prediletos de meu Filho amado. Quero um fervor vivo e
verdadeiro na oração e não uma coisa como de hábito, especialmente na adoração ante Jesus no
Santíssimo Sacramento.
Em 23 de julho de 1973 Maria lhe disse: Minha filha, sabemos que muitos sacerdotes, meus
amados filhos e mui queridos por mim, obscurecem a glória e a honra do meu Filho. Ó pobres
meus, filhos insensatos... Por que sois tão cegos? Como vos deixaste tomar pelo diabo?
Uma grande parte deles está surdo e não escuta mais a Jesus e a mim, porém estou
disposta a aceita-los em meus braços, se houver o pedido de perdão por tantas ofensas.
Acaso não fui criada para servir ao meu Filho? Não em entreguei a todos vocês aos pés da Cruz? E
agora vocês ocultam a adoração a Jesus! Meus pobres filhos cegos, quanto sois insensatos, como
sois cegos! O demônio já faz uso das próprias crianças, dai a conhecer isso. O que necessito é de
sacerdotes humildes e valentes, dispostos a serem sacrificados, machucados e pisoteados, sem
temor de perderem a sua vida, derramar se sangue, para que através disso possa brilhar a Igreja,
depois da grande purificação.
Muitos cientistas inventam armas com as quais podem destruir, em poucos momentos, uma
grande parte da humanidade. Deus castigará esta humanidade com a maior severidade do
que já o fez com o Dilúvio. Se tudo seguir como agora, e assim a humanidade não se
converter, verão como os grandes e poderosos, os pequenos e os débeis perecerão
junto. Aqui Teresa teve uma visão, que lhe foi mostrada, de uma sangrenta guerra que
virá.
Em 10 de outubro de 1973, Maria lhe disse: Estamos a ponto de começar uma nova guerra, onde a
terra onde nasceu o Salvador, que é meu Filho amado, já não se deterá. Parece que haverá paz,
porém não é certo, porque a partir dali nascerá a Grande Guerra, e depois disso vem o Grande
Castigo do Céu sobre a terra.
Em 13 de outubro de 1973 Maria lhe disse: Minha dor é grande ao ver que muitos dos
meus filhos prediletos darão razão ao diabo, negando ao meu Filho. Filha minha,
celebrem Missas e tenham as partículas consagradas. (não pisem em Jesus
Sacramentado)
Em 15 de setembro de 1974, a Virgem lhe disse: (Nesta mensagem, na casa de Teresa, as
imagens sagradas, estátuas e as pinturas começaram a chorar lágrimas de sangue). Minha filha,
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minhas lágrimas querem despertar o coração de tantas almas que estão frias, e tantos outros que
não atendem aos meus pedidos. Porém para aqueles que não rezam, e dizem que a oração é
fanatismo, saiba, filha, minha, que mais por eles é que são estas lágrimas porque se não se
convertem isso será a sua condenação. Minha filha o mundo está em ruínas. Meu Filho já
decidiu que se as pessoas seguem com o ódio, será destruído o ódio e o mundo.
Em 02 de dezembro de 1975, falou Jesus: A guerra começará entre os povos e não terminará até
que se destruam mutuamente. Eles têm Me rechaçado e expulsado de suas vidas. Não Me resta
mais que esperar e ser um espectador, para ver até que ponto eles chegam. A Hora é grave, é
grande o perigo.
Em 14 de fevereiro de 1976 falou a Virgem: Verás uma grande revolução em minha Igreja.
Os comunistas chegarão ao poder em minha casa, mas isso só acontecerá quando
puderem agir livremente, sem obstáculos, então haverá o derramamento de muito
sangue inocente. No Vaticano estarão os comunistas no poder, esperando o tempo e o
momento adequado. Minha filha, te escolhi, pobre e miserável porque tu me entendes e porque
os sábios e estudiosos não podem compreender a minha linguagem, a não ser que caiam de
joelhos e coração contrito.
Fonte: Resistência Católica e www.rainhamaria.com.br

Provas definitivas que Francisco é um Antipapa: quebra dogmas, invalida
verdades de fé contidas na Sagrada Escritura e na Tradição da Igreja
21.11.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Recebi de um amigo religioso de Portugal este artigo, que prova definitivamente, que
Francisco é verdadeiramente um Antipapa, contra todos estes fatos que serão expostos
abaixo não há argumentos. Somente aqueles que realmente querem permanecer no erro
continuarão a seguir este "lobo em pele de cordeiro", instrumento que já serve aos
planos malignos do Anticristo, portanto, serve a Satanás.
"Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos; quem não é de Deus, não
nos ouve. É nisto que conhecemos o Espírito da Verdade e o espírito do erro."(I São João
4, 6)
"A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda a
sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do
mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria
podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a
acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram
crédito à verdade, mas consentiram no mal". (II Tessalonicenses, 2, 9)
"Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que mudam as trevas em luz e a
luz em trevas, que tornam doce o que é amargo, e amargo o que é doce!" (Isaias 5, 20)
São Tomás de Aquino disse: “Tome nota que se houvesse um perigo para a fé, os
subordinados estariam obrigados a reprovar seus prelados, mesmo publicamente.”
São Caetano disse: “Deve-se resistir ao papa que abertamente destrói a Igreja”.
Papa Inocêncio III disse: “É necessário obedecer um papa em todas as coisas enquanto
não vá contra os costumes universais da Igreja, mas se ele fosse contra os costumes da
Igreja, ele não precisa ser seguido”.
Se vemos um cadáver em decomposição devemos esperar pelo julgamento do instituto
médico legal?
Pois, provaremos com este artigo, que Francisco é um cadáver em decomposição aos
OLHOS DE DEUS.
Não esquecendo, que se ele for para o inferno, por não seguir verdadeiramente as Leis e
Preceitos de DEUS e ir contra os Dogmas, as Verdades da Fé, sempre ensinadas e
defendidas com o Sangue dos Mártires, pelos Santos, Doutores da Igreja e por outros
Papas Santos como João Paulo II.
Francisco irá para o inferno e quem se arrisca a obedecer um falso papa, que vai contra o
Magistério da Igreja e a Sagrada Escritura, poderá ter o mesmo destino!
Já pensou nisto? Pois, não se opor ao erro é aprová-lo.
Então, os católicos que mesmo lendo TUDO que será exposto neste artigo, mesmo assim,
se fizerem de cegos e surdos, devido ao seu orgulho e teimosia, estejam avisados pelo
CARTÓRIO CELESTIAL, QUE NÃO SE OPOR AO ERRO É APROVÁ-LO, sendo assim, estão
sujeitos a condenação do JUSTO JUIZ E DEUS ALTÍSSIMO.
“Não te justifiques perante Deus, pois Ele conhece o fundo dos corações; não pretendas
parecer sábio diante do Rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte para
destruir a iniqüidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso, e
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te exponhas a pecar contra a eqüidade.” (Eclo. 7, 5-6)
ESTÃO DEVIDAMENTE AVISADOS, NÃO PODERÃO DEPOIS DIZER QUE NADA SABIAM...
==========================================
EM QUÊ FRANCISCO REALMENTE CRÊ?
(Texto escrito em português de Portugal pode haver diferenças nas expressões)
Por Ir. Miguel Dimond
No dia 13 de Março de 2013, o argentino Jorge Bergoglio foi eleito Antipapa Francisco.

Esta pequena sinopse provará, com base nas palavras e acções de Jorge, que ele é um
herege. Citaremos do jornal oficial do Vaticano L’Osservatore Romano e de dois livros de
Francisco que documentam as suas crenças em tópicos variados: Conversas com Jorge
Bergoglio e Sobre o Céu e a Terra.
AS HERESIAS DE FRANCISCO ACERCA DOS JUDEUS
Os judeus rejeitam que Jesus Cristo é Deus, mas Jesus Cristo diz em João, 8:24: “Porque
se não crerdes em quem Eu sou, morrereis no vosso pecado.”
A Igreja Católica ensina infalivelmente que é necessário crer em Jesus Cristo e possuir a fé católica
para a salvação. A Igreja ensina que é um pecado observar ou praticar o judaísmo, mas
Francisco apóia a religião judaica e ora em sinagogas judaicas.
Francisco, Conversas com Jorge Bergoglio, pág. 156: “Há pouco tempo estive numa
sinagoga a participar numa cerimônia.
Rezei muito e, enquanto o fazia, ouvi uma frase dos textos sapienciais de que já não me
lembrava: ‘ Senhor, que no meio da zombaria eu saiba manter o silêncio. ’ A frase deume muita paz e muita alegria. “1
Francisco, Sobre o Céu e a Terra, pág. 180: “A Igreja reconhece oficialmente que o Povo
de Israel continua a ser depositário das promessas. Em momento algum afirma:
‘Perderam a oportunidade, agora somos nós.’ É um reconhecimento do povo de Israel.” 2
Isto significa claramente que, para Francisco, as pessoas que rejeitam Jesus Cristo são o Povo
Eleito aos olhos de Deus (“… o Povo de Israel continua a ser depositário das promessas.”). Isto é
uma blasfêmia contra Deus.
Francisco, Sobre o Céu e a Terra, pág. 48-49: “Também existe a intercessão ministerial de um
rabino ou presbítero que ora ou pede pela saúde de outro, e as melhoras aparecem. Para mim,
aquilo que garante que uma pessoa se encontra em conformidade com a lei de Deus na cura é a
simplicidade, a humildade, a falta de espetacularidade.” 3
Portanto, Francisco acredita que rabis judeus têm um verdadeiro ministério espiritual que está de
acordo com a Lei de Deus.
Francisco, Sobre o Céu e a Terra, pág. 208, dirigindo-se ao rabino judeu Skorka, Francisco disse: “
Não esqueço que me convidou duas vezes para rezar e falar na sua sinagoga. E eu convidei-o para
que se dirigisse aos meus seminaristas a respeito de valores.” 4
Na catedral em Buenos Aires, Argentina, no dia 15 de Abril de 1998, Francisco organizou um
serviço inter-religioso em honra dos judeus mortos. Durante esse encontro, Francisco disse aos
judeus:
“… Nós somos todos irmãos porque temos a marca de Deus nos nossos corações.” 5
A marca de Deus é o Batismo, o qual os judeus rejeitam.
Em Setembro de 2004, Francisco participou num serviço religioso judaico numa
sinagoga. 6 E no dia 9 de Novembro de 2005, Francisco participou em outro serviço que
ocorreu no interior de uma basílica em honra de judeus falecidos7 e, neste serviço,
Francisco acendeu uma vela em honra deles.
Em 2007, Francisco participou nos serviços judaicos do Rosh Hashaná numa sinagoga na
Argentina. Durante a sua visita, Francisco disse à sua congregação judaica que ele fora à
sinagoga para examinar o próprio coração “como um peregrino, junto convosco, meus
irmãos mais velhos.” 8
No dia 7 de Julho de 2008, Francisco apoiou os livros do rabino Sergio Bergman. Francisco
chamou-o de “crente” e disse que “… o seu trabalho é o de um rabino que, como nosso mestre,
ajuda-nos…”. 9
No dia 7 de Junho de 2010, Francisco visitou o centro judaico na Argentina 10 e tratou os judeus
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por “nossos irmãos mais velhos” 11 e por “o povo eleito de Deus.” 12 Ele também orou em frente
a uma lista de nomes de judeus falecidos em honra desses.
No dia 11 de Outubro de 2012, Francisco concedeu ao rabino Abraham Skorka – que é
um conhecido apoiador da homossexualidade – um doutorado honoris causa numa
universidade “católica.” Após o rabino ter recebido o doutorado, este disse o seguinte:
“Estamos a espera do Messias, mas, para que Ele venha, temos que preparar a
terra…”13
Portanto, o rabino rejeitou o Messias, Jesus Cristo, mesmo à frente de Francisco.
CONTINUANDO...
No dia 12 de Novembro de 2012, Francisco foi o orador principal e participou ativamente em outra
cerimônia religiosa judaica numa catedral em Buenos Aires, Argentina. 14 Esta cerimônia religiosa
judaica foi mais uma vez feita em honra de judeus falecidos. Um rabino e Francisco acenderam
juntos a última vela em honra de judeus falecidos. 15 Sob a direção de Francisco, foram
celebrados serviços memoriais em honra de judeus falecidos nas supostas “igrejas católicas” na
Argentina todos os anos desde 1998.
Participar numa cerimônia religiosa judaica em honra de judeus falecidos é apostasia completa da
fé católica.
No dia 14 de Dezembro de 2012, apenas alguns meses antes da sua eleição a antipapa,
Francisco celebrou o Hanukkah com judeus em Argentina, celebração na qual ele
acendeu uma menorah. 16

No dia 13 de Março de 2013, apenas algumas horas após Francisco ter sido eleito antipapa, ele
enviou uma carta de saudação ao rabino-chefe de Roma, que rejeita Cristo. 17
No dia 25 de Março de 2013, Francisco enviou um telegrama de Páscoa ao rabino-chefe de Roma,
dizendo-lhes que estima os judeus e pediu-lhes que orassem por ele. Ele também rogou a Deus
que “o continue a livrar de todo o mal”, 18 apesar do fato de o rabino rejeitar Jesus, o único
que nos pode livrar do mal.
Na sua mensagem de 24 de Junho de 2013 aos membros do Comitê Judaico Internacional,
Francisco chamou de crentes aos judeus, e pediu-lhes que orassem por ele.
Em finais de Setembro, Francisco convidou ao Vaticano o seu amigo, o rabino judeu Abraham
Skorka. Numa entrevista com o periódico La Stampa , Skorka falou de sua visita e disse que
Francisco supervisionou para que a sua comida fosse kosher e, além disso, rezou com ele.
“‘Tomamos o pequeno-almoço, almoçamos e jantamos juntos cada dia. Ele cuida de mim, e
supervisa-me a comida, controlando-a para que seja kosher , e segundo a minha tradição
religiosa. Estes são dias festivos para mim, e tenho de dizer certas rezas a hora da refeição, e
expando a última oração e traduzo-a. Ele acompanha-me junto com os demais a mesa – os seus
secretários e um bispo, e todos eles respondem ao final com um «Amém»,’ disse o rabino,
‘Sonhamos em viajar juntos a Israel, e o Papa está a tratar desse assunto… Falei com ele
[Francisco] acerca da evangelização, e ele afirmou enfaticamente que a Igreja Católica não pode
participar em proselitismo, ’ disse.” 20
O Antipapa Francisco (foto abaixo) com os líderes judeus argentinos, num almoço kosher
e oração conjunta, em 16 de Janeiro de 2014.
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Proselitismo é tentar converter uma outra pessoa. Francisco ensina enfaticamente que as pessoas
não devem tentar converter os não-católicos à fé católica.
Francisco, Mensagem de vídeo para a Festa de São Caetano, 7 de Agosto de 2013: “Vou
convencer o outro para que seja católico? Não, não, não!” 21
AS HERESIAS DE FRANCISCO ACERCA DO ISLÃ.
No dia 2 de Agosto de 2005, Francisco orou perante o corpo do falecido presidente do Centro
Islâmico de Argentina. 22 O corpo foi virado para Este em direção a Meca. O imã islâmico recitou
versículos do Corão e pediu bênçãos a Maomé. Francisco disse:
“Com a minha oração eu rogo ao Criador, Clemente, o Misericordioso, para recompensálo por todo o bem que fez.” 23

São Tomás de Aquino ensinou: “Se alguém fosse orar na tumba de Maomé, ele seria
considerado um apóstata.” 24
O ato de Francisco de venerar o defunto de um líder muçulmano é equivalente a orar na
tumba de Maomé.
No dia 29 de Junho de 2010, Francisco visitou um centro islâmico e disse:
“Venho como um irmão para fortalecer laços.” 25
Na sua homilia de 8 de Junho de 2013, Francisco disse o seguinte aos muçulmanos:
“Desejo saudar os queridos emigrantes muçulmanos que hoje, à noite, começam o jejum
do Ramadã, desejando-lhes abundantes frutos espirituais.” 26
Em sua mensagem de 10 de Julho de 2013 aos muçulmanos pela conclusão do Ramadã, Francisco
disse:
“… estima e… amizade por todos os muçulmanos, de forma especial por quantos são chefes
religiosos. (…) entre cristãos e muçulmanos, somos chamados a respeitar a religião do próximo, os
seus ensinamentos, símbolos e valores. Um respeito especial é devido aos chefes religiosos e aos
lugares de culto (…) a pensar e falar de modo respeitoso sobre as demais religiões e os seus
seguidores, evitando ridicularizar ou denegrir as suas convicções e práticas… Boa festa a todos
vós!” 27
Respeitar uma falsa religião, os seus ensinamentos e os seus seguidores — como o disse
Francisco — está condenado pela doutrina católica. Isto é apostasia da fé católica.
AS HERESIAS DE FRANCISCO ACERCA DE OUTRAS FALSAS RELIGIÕES
No livro Sobre o Céu e a Terra, página 222, Francisco escreveu sobre novos sistemas de crença e
movimentos religiosos. Ele disse:
“Respeito novas propostas espirituais… Sobreviver ao correr do tempo é a melhor prova
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de pureza espiritual.” 28
Então, de acordo com o apóstata Francisco, a falsa religião Hindu é uma espiritualidade
verdadeira e pura porque se mantém de pé por 3000 anos e sobreviveu ao “correr do
tempo.”
Francisco, Discurso, 18 de Maio de 2013: “… promover a liberdade religiosa para todos,
para todos! Cada homem, cada mulher deve ser livre na sua própria confissão religiosa,
seja ela qual for.” 29
A Igreja Católica condena a idéia de que a liberdade religiosa deve ser um direito civil universal.
Após os ataques de 11 de Setembro de 2001 nos EUA, Francisco participou num encontro
de oração com líderes de outras falsas religiões junto de um obelisco em Argentina. 30 O
obelisco é um símbolo fálico da maçonaria.
Na sua encíclica Mortalium Animos , de 6 de Janeiro de 1928, o Papa Pio XI condenou a
participação de católicos em encontros inter-religiosos de oração como apostasia. Ele ensinou que
aqueles que são a favor dessa atividade abandonaram a religião católica. Ele também disse:
“Assim, Veneráveis Irmãos, é clara a razão pela qual esta Sé Apostólica nunca permitiu
aos seus estarem presentes às reuniões de acatólicos…” 31
Mas, tal como já observamos, Francisco envolveu-se em inúmeros encontros inter-religiosos de
oração.
No dia 24 de Janeiro de 2002, Francisco convidou vários líderes de falsas religiões para
orarem na catedral de Buenos Aires, Argentina. 32 O encontro incluiu líderes hinduistas,
budistas, islâmicos, e judaicos. A declaração de Francisco durante o encontro foi que
“cada grupo religioso fará oração de acordo com a sua própria fé, idioma e tradição, em
total respeito pelos outros.” Isto é apostasia.
No dia 5 de Maio de 2006, Francisco orou com membros do Parlamento Universal das Religiões 33;
e em 2011, Francisco organizou o seu próprio encontro inter-religioso de oração.34 35
No dia 20 de Março de 2013, Francisco encontrou-se com líderes de diferentes religiões que incluiu
cismáticos, judeus e muçulmanos. 36 Francisco disse:
Francisco, Discurso, 20 de Março de 2013: “Ontem de manhã, durante a Santa Missa, nas vossas
pessoas reconheci presentes, espiritualmente, as comunidades que representais.” 37
Logo mais adiante disse que os apreciava.
Tal como acabamos de mostrar, Francisco rejeita completamente o ensinamento infalível
da Igreja Católica de que os membros de falsas religiões necessitam de aceitar a fé
católica para a salvação.
Papa Eugénio IV, Concílio de Florença, Sessão 8, 22 de Novembro de 1439, ‘Credo
Atanasiano,’ ex cathedra : “ Quem quiser salvar-se deve antes de tudo professar a fé
católica. Porque aquele que não a professar, integral e inviolavelmente, perecerá sem
dúvida por toda a eternidade. ” 38
FRANCISCO RESPEITA OS ATEUS
No livro Sobre o Céu e a Terra, pp. 29-30, Francisco afirma que respeita os ateus e que não tenta
convertê-los:
“Não olho a relação para fazer proselitismo com um ateu, respeito-o… Não lhe digo que
a sua vida está condenada, porque estou convencido de que não tenho o direito de fazer
um juízo de valor sobre a honestidade dessa pessoa… Todo o homem é imagem de Deus,
seja crente ou não. Apenas por essa razão, conta uma série de virtudes, qualidades,
grandezas.” 39
Um ateu fez uma entrevista a Francisco para o periódico La Repubblica, a qual foi publicada em 1
de Outubro de 2013. Nessa entrevista, Francisco diz explicitamente ao ateu que não era a sua
intenção convertê-lo. Em quatro distintas ocasiões na entrevista, Francisco rejeitou o proselitismo.
Ele declarou que:
“O proselitismo é uma solene tolice, não tem sentido.” 40
A seguir, Francisco disse que cada um tem a sua própria idéia do Bem e do Mal. Também
incita ao indivíduo a proceder de acordo com aquilo que ele concebe que seja o Bem. Isto
é uma apostasia indignante!
Em sua carta de 11 de Setembro de 2013 ao jornal italiano La Repubblica, Francisco ensina que
os que não crêem em Deus podem salvar-se.
Francisco, Carta a La Repubblica, 11 de Setembro de 2013: “ Antes de mais nada, pergunta-me se
o Deus dos cristãos perdoa a quem não acredita nem procura acreditar. Admitido como dado
fundamental que a misericórdia de Deus não tem limites quando alguém se Lhe dirige com coração
sincero e contrito, para quem não crê em Deus a questão está em obedecer à própria
consciência: acontece o pecado, mesmo para aqueles que não têm fé, quando se vai contra a
consciência. De fato, ouvir e obedecer a esta significa decidir-se diante do que é percebido como
bem ou como mal; e é sobre esta decisão que se joga a bondade ou a maldade das nossas ações.”
41
Isto é apostasia total da fé católica!
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FRANCISCO MINIMIZA O PECADO DAQUELES QUE COMETEM SUICÍDIO
Francisco, Sobre o Céu e a Terra, pág. 92 [Ed. espanhola]: “Houve tempos em que não se fazia
funeral ao suicida, porque este não continuava a avançar em direção à meta, interrompia o
caminho quando desejava. Mas respeito o suicida, é alguém que não conseguiu ultrapassar
as contradições. Não o rejeito.” 42
O ENSINAMENTO DE FRANCISCO ACERCA DO HOMEM
Francisco, Conversas, pág. 166: “Para mim, a esperança está na pessoa humana… Acredito no
homem. Não digo que ele é bom ou mau, mas sim que acredito nele…” 43
ENSINAMENTO HERÉTICO DE FRANCISCO ACERCA DO PECADO
Francisco, Conversas, pág. 102: “Costumo dizer que a única glória que temos, como
sublinha São Paulo, é sermos pecadores.” 44
São Paulo não disse tal coisa. Isto é escandaloso! Francisco continua dizendo na mesma
página:
“… para mim, o pecado não é uma nódoa que tenho de limpar.”
Francisco, Conversas, pág. 107: “… é, no fundo, um problema de pecado. Há já bastantes anos
que a Argentina vive numa situação de pecado, porque não se têm em conta as pessoas que não
têm pão, nem trabalho.” 45
Note que o único pecado que Francisco fala é não dar comida ou trabalho às pessoas. Ele
nada diz sobre os pecados contra Deus e a verdadeira fé.
Francisco, Entrevista à La Repubblica, 1 de Outubro de 2013: “O mais grave dos males que afligem
o mundo nestes anos é o desemprego dos jovens e a solidão em que são deixados os idosos… Isto,
no meu ver, é o problema mais urgente que a Igreja tem de enfrentar.” 46
FRANCISCO SOBRE O COMUNISMO
Francisco, Sobre o Céu e a Terra, pág. 130: “Recordo de que, quando andava a estudar, havia um
professor comunista. Tínhamos uma relação excelente com ele, ele interrogava-nos sobre tudo, e
isso fez-nos muito bem. Mas nunca nos mentiu…” 47
Francisco, Conversas, pág. 50: “É verdade que eu era, como toda a minha família, um católico
praticante. Mas a minha cabeça não estava só nas questões religiosas… Lia Nuestra Palabra e
Propósitos, uma publicação do partido comunista, e adorava todos os artigos de um dos
conspícuos membros… Leónidas Barletta…” 48
(Nota de www.rainhamaria.com.br - Também lembrando - Disse Francisco, no Encontro
Mundial de Movimentos Populares no Vaticano, em 29 de outubro de 2014, com a
participação inclusive João Pedro Stedile, líder do MST que foi convidado para fazer o
discurso de encerramento. Francisco declarou: “Continuem com a vossa luta, caros
irmãos e irmãs, faz bem a todos nós").
FRANCISCO PROMOVE A EDUCAÇÃO SEXUAL
Francisco, Conversas, pág. 95: “A Igreja não se opõe à educação sexual. Pessoalmente
acho que deve existir ao longo de todo o crescimento dos jovens, adaptada a cada etapa.
Na verdade, a Igreja sempre promoveu a educação sexual, embora eu aceite que nem
sempre o tenha feito de um modo adequado.” 50
Papa Pio XI, encíclica Divini illius magistri, 31 de Dezembro de 1931: “Assaz difuso é o erro dos
que, com pretensões perigosas e más palavras, promovem a pretendida educação sexual…” 51
FRANCISCO ENCORAJA PADRES A DEIXAR O SACERDÓCIO NO CASO DE SE TEREM
APAIXONADO
Francisco, Conversas, pp. 100-101: “É verdade que às vezes acontece o enamoramento, e o
sacerdote tem de rever o seu sacerdócio e a sua vida. Nesse caso, vai ao bispo, informa-o de que
‘cheguei até aqui… não sabia que viria a sentir uma coisa tão bonitinha… amo realmente esta
mulher…” e pede para deixar o ministério sacerdotal.
— E o que é que faz perante estes casos?
Francisco: … não o deixo sozinho, acompanho-o no caminho todo; na elaboração espiritual do que
ele está a viver. Se ele estiver seguro da sua decisão, ajudo-o inclusivamente a conseguir trabalho.
… que solicitemos a Roma a licença — aquilo a que chamamos ’a dispensa‘ — e, assim, ele pode
ficar em condições de receber o sacramento do Matrimônio.” 52
Portanto, Francisco ajudaria assim um homem que fez um voto permanente de castidade
perante Deus, a quebrar o seu voto e a deixar o sacerdócio.
O ENSINAMENTO HERÉTICO DE FRANCISCO ACERCA DO CASAMENTO” GAY E DA
HOMOSSEXUALIDADE
Está agora documentado e confirmado que Francisco foi a favor das uniões civis entre
homossexuais quando vivia na Argentina. Ele apenas não queria que a união civil homossexual
fosse chamada de “matrimônio.” Isto é heresia. Isto significa que Francisco aprovou o
comportamento sexual pervertido e abominável que é condenado pelas Escrituras e pela doutrina
católica. A sua posição não difere em nada de apoiar o aborto com a condição de que o Estado não
atribua a esse estatutos especiais, ou privilegiados, através da utilização de fundos estatais.
Atente-se às seguintes interessantes declarações que Francisco faz sobre o ”casamento” gay e
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sobre homossexuais.
Francisco, Sobre o Céu e a Terra, pp. 116-117: “Quando o chefe do Governo da cidade de Buenos
Aires, Mauricio Macri, não apelou da sentença de uma juíza de primeira instância autorizando o
casamento, senti que tinha algo a dizer, e, como forma de orientação, senti-me obrigado a
manifestar a minha opinião. Foi a primeira vez em dezoito anos de bispo que fiz uma crítica a um
funcionário. Se analisarem as duas declarações que formulei, em momento algum falei de
homossexuais ou fiz alguma referência que lhes fosse prejudicial. (…) Macri disse-me que eram as
suas convicções; eu respeito-as, mas um chefe de governo não tem de transportar as sua
convicções pessoais para o âmbito da lei. Em momento algum falei depreciativamente dos
homossexuais…” 53
Francisco diz que respeita aqueles que são a favor do abominável “casamento”
homossexual e diz que nunca foi desrespeitoso para com os sodomitas e pervertidos.
Francisco também menciona como ele permitiu o ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner —
que foi a favor do casamento gay, — a presidir num serviço memorial “católico” em honra de
“padres” e seminaristas falecidos.
Francisco, Conversas, pág. 117: “… quando ele chegou à igreja, pedi-lhe que fosse ele a presidir à
cerimônia…” 54
Mais tarde, quando o presidente apóstata morreu, Francisco ofereceu imediatamente uma “missa
de requiem” para ele. 55 56
Francisco também permitiu que políticos que são abertamente a favor do aborto e do
“casamento” gay recebessem “comunhão” na sua “missa” de instalação.
Em 19 de Agosto de 2013, Francisco foi entrevistado pela revista Razón y Fe, e, na página 14,
Francisco ensina claramente que os homossexuais ativos não são rejeitados nem
condenados por Deus.
Francisco, Entrevista à revista Razón y Fe, 19 de Agosto de 2013, pág. 14: “Em Buenos Aires,
recebia cartas de pessoas homossexuais que são verdadeiros ’feridos sociais,’ porque me dizem
que a Igreja sempre os condenara.. Mas a Igreja não quer fazer isso. Durante o vôo que
regressava do Rio de Janeiro, disse que se uma pessoa homossexual tem boa vontade e busca a
Deus, eu não sou ninguém para julgá-la… Uma vez uma pessoa, para provocar-me, perguntou-me
se eu aprovava a homossexualidade. Eu então lhe respondi com outra pergunta: ‘Diz-me, Deus
quando olha para uma pessoa homossexual aprova-a com afeto ou a rejeita e a condena?’ Há que
ter sempre em conta a pessoa. E aqui entramos no mistério do ser humano. Nesta vida Deus
acompanha as pessoas, e é nosso dever acompanhá-las de acordo com a sua condição.” 57
No entanto, a Igreja, baseada na Escritura, ensina o contrário.
O ENSINAMENTO HERÉTICO DE FRANCISCO SOBRE OS HEREGES E CISMÁTICOS
Francisco, Sobre o Céu e a Terra, pág. 127: “Também não concordo com aulas de Religião e Moral
que pressuponham discriminação dos não-católicos.” 58
Em Argentina, Francisco recomendava aos “católicos” que procuravam o exorcismo a
dirigirem-se a um “exorcista” luterano. 59
No seu livro Sobre o Céu e a Terra, pág. 78, Francisco cita o que a sua avó lhe disse quando era
mais novo a respeito das mulheres não-católicas:
“Ela respondeu-me: ‘Não, são protestantes, mas são boas.’ Esta foi a sabedoria da verdadeira
religião.” 60
Em 2006, Francisco ajoelhou-se para ser abençoado por protestantes durante um
encontro ecumênico. 61
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Francisco fez o mesmo imediatamente após ter sido eleito antipapa em 13 de Março de
2013. Francisco, ao invés de abençoar a multidão, pediu que essa o abençoasse (na
multidão estavam muitos membros de várias religiões não-católicas. E mais, um
verdadeiro papa possui a benção maior, aquela que vem do próprio DEUS.) 62
No dia 18 de Março de 2013, Francisco escreveu ao novo líder da seita anglicana. 63 Ele tratou o
leigo Justin Welby por “reverendo” apesar de a Igreja Católica, sob o papado de Leão XIII, ter
reafirmado em 13 de Setembro de 1896 que o rito de ordenação anglicano é totalmente inválido.
Francisco disse que Welby tem um “ministério pastoral” e o trata-o por “Arcebispo” de Cantebury,
o que significa que ele crê que o líder da herética e cismática seita anglicana é o verdadeiro líder
jurisdicional da Una e Verdadeira Igreja em Canterbury, Inglaterra. Ele também pediu ao líder
herege e cismático que orasse por ele.
Abaixo Francisco pediu a benção deste (falso) Arcebispo anglicano

Na carta de 14 de Junho de 2013 endereçada ao cismático Welby, Francisco dá-lhe as
boas vindas “não como hóspede e forasteiro, mas como concidadão dos Santos e da
Família de Deus.”64 Francisco ensina então categoricamente que o não-católico Welby, o
qual Francisco trata por “Vossa Graça,” é um membro da Igreja de Cristo. Isto é uma
heresia escandalosa. Francisco continua dizendo que está “profundamente grato” pelo
facto de o leigo herege e cismático ter orado por ele. Francisco continua dizendo que tem
“um profundo respeito” pelos anglicanos e que mantém agora uma maior apreciação
pelas tradições espirituais e pelas assim chamadas “tradições litúrgicas” anglicanas.
Tal como é ensinado no Vaticano II, Francisco crê que os protestantes e os “ortodoxos”
são membros da Igreja de Cristo e que não necessitam de serem convertidos à fé
católica para a salvação. Isto é heresia.
Francisco, discurso ao cismático “Papa ortodoxo” de Alexandria, Egito, 10 de Maio de 2013:
“Santidade, enquanto lhe asseguro de coração a minha prece a fim de que toda a grei confiada aos
seus cuidados pastorais possa ser sempre fiel ao chamamento do Senhor, invoco a salvaguarda
comum dos Santos Pedro Apóstolo e Marcos Evangelista…” 65
Francisco trata o cismático por ”Santidade” e diz que Deus confiou o Seu rebanho a um cismático.
Ele também o trata por “pastor,” o que significa que ele acredita que o líder cismático é um líder
com verdadeira jurisdição na Una e Verdadeira Igreja de Cristo.
No seu discurso de 28 de Junho de 2013 à delegação da Igreja cismáti c a oriental “ortodoxa” de
Constantinopla, Francisco suplica-lhes que rezem por ele dizendo: “Por fim, peço-vos que rezeis
por mim e que façais orar por mim…” 66
Francisco, Audiência geral, 19 de Junho de 2013: “… hoje, antes de sair de casa, passei mais ou
menos quarenta minutos, ou meia hora, com um Pastor evangélico e pudemos rezar juntos …” 67
No livro Sobre o Céu e a Terra, pág. 205, Francisco propõe às distintas denominações “…
caminharmos juntos numa diversidade reconciliada(…) façamos coisas juntos… rezemos juntos(…)
sem anular as diversas tradições…” 68
Francisco promove aqui a heresia de que não deveríamos tentar converter não-católicos,
mas sim caminhar e orar juntamente com eles sem que se anule as suas diversas
tradições heréticas e cismáticas.
Francisco, falando acerca dos cismáticos “ortodoxos” numa entrevista de 19 de Agosto de 2013,
disse:
Francisco, Entrevista à revista Razón y Fe, 19 de Agosto de 2013, pág. 17: “Temos de caminhar
juntos nas diferenças: não existe outro caminho para unirmo-nos. O caminho de Jesus é esse.” 69
Então, para Francisco, os cismáticos devem continuar na sua rejeição dos ensinamentos
católicos e não precisam converter-se.
Papa Pio XI, Mortalium animos, #10, 6 de Janeiro de 1928: “… por quanto não é lícito
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promover a união dos cristãos de outro modo senão promovendo o retorno dos
dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se
apartaram dela. ” 70
FRANCISCO, O REVOLUCIONÁRIO LITÚRGICO
Aqui está Francisco a celebrar uma liturgia modernista. 71

Francisco, Sobre o Céu e a Terra, pág. 103: “No catolicismo, por exemplo, muitas mulheres
conduzem uma liturgia da palavra…” 72
Francisco deu, é claro, “comunhão” na mão durante toda a sua vida.
OS MAÇONS APOIAM FRANCISCO
Francisco foi recentemente louvado pelos grão-mestres das Grandes Lojas Orientais de Itália 73 e
da Argentina 74 . Esses apoiaram publicamente a eleição de Francisco como o novo antipapa.
Nesta foto de Francisco, podemos vê-lo fazendo o que parece ser o “Sinal do Mestre do
Segundo Véu” da Maçonaria.

Isto é um claro gesto de mão feito por maçons ao longo da história. Não seria surpresa
nenhuma descobrir que o antipapa Francisco é um maçom porque as suas crenças, que
têm se refletido nas suas palavras e atos, são de fato maçônicas. O principal
ensinamento da Maçonaria é de que todas as religiões levam-nos a Deus. Como já
claramente provamos neste pequeno resumo sobre Francisco, é exatamente nisto que
ele crê!
Em resumo, Francisco acredita e professa firmemente as mesmas heresias que foram
promovidas pelos outros antipapas do Vaticano II. Francisco é um completo herege e um
apóstata.

O dogma católico define que um herege não é um membro da Igreja Católica. Logo, é
infalível a conclusão de que Francisco não é um papa válido, mas sim um antipapa
herético e não-católico.
(Finalmente lembrando: Francisco ainda chamou o traidor Judas de pobrezinho e
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declarou que a Teoria da Evolução de Darwin e o Big Bang são reais - ou seja,
simplesmente rasgou o Livro do Gênesis – e que essas afirmações não contradizem os
ensinamentos cristãos... Você também concorda com ele?)
Conferir as notas abaixo se desejar.
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================================
Nota final de www.rainhamaria.com.br
DIZ NA SAGRADA ESCRITURA:
"No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele,
rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem
por alguma pretensa revelação nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós
e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor.
215

Ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir a apostasia, e deve
manifestar-se o homem da iniqüidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se
levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus,
e apresentar-se como se fosse Deus.
Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas, quando estava ainda convosco?
Agora, sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu
tempo.
Porque o mistério da iniqüidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento
daquele que o detém.
Então o tal ímpio se manifestará. Mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua
boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda.
A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda a sorte
de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com
aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido
salvar.
Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro.
Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade,
mas consentiram no mal. Nós, porém, sentimo-nos na obrigação de incessantemente dar
graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos
escolheu Deus para vos dar a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade.
E pelo anúncio do nosso Evangelho vos chamou para tomardes parte na glória de nosso
Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que
de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa.
Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna
e boa esperança pela sua graça, consolem os vossos corações e os confirmem para toda
boa obra e palavra!" (II Tessalonicenses, 2)
SAIBA TAMBÉM...
-Francisco surpreende a Cúria e chama roqueira punk Patti Smith para o Show de Natal
no Vaticano.
-Francisco chama o traidor Judas de pobrezinho e diz que ele não era o maior pecador.
-Francisco diz que Big Bang e Teoria da Evolução não contradizem a lei cristã.
-Agora a Casa de Deus pode ser alugada e profanada para eventos mundanos... Assim
quer Francisco.
-Você se diz católico achando que nós católicos tradicionalistas e conservadores somos
cismáticos? Então, lembre-se: Não se opor a um erro é aprová-lo.

Podeis enganar toda a gente durante um certo tempo; podeis mesmo
enganar algumas pessoas todo o tempo; mas não vos será possível
enganar sempre toda a gente
29.04.2014

"Juro-o por mim mesmo! A verdade sai de minha boca, minha palavra jamais será
revogada: todo joelho deve dobrar-se diante de mim, toda língua deve jurar por mim"
(Isaías 45, 23)
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Nota de www.rainhamaria.com.br/Por Dilson Kutscher
Tenho recebido muitos emails dizendo que é melhor "errar com a Igreja", que ser contra
Ela. Vou mais além, dizendo quase que diretamente, que sou "obrigado" a errar com a
Igreja.
Não estou contra a Igreja, estou em defesa da VERDADEIRA IGREJA DE CRISTO.
Não estou contra a Igreja e SIM contra os erros dos homens, de eclesiásticos, que se
dizendo servidores de Cristo, preferiram servir a criatura humana do que ao SANTO
DEUS CRIADOR DE TUDO E DE TODOS.
Os homens, sejam eles meros leigos católicos ou Eclesiáticos, não importando que
posição ocupam dentro da Igreja, trocaram...
"Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em vez do
Criador, que é bendito pelos séculos. Amém!" (Romanos 1, 25)
"Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade,
mas consentiram no mal". (II Tessalonicenses, 2, 12)
"Convertei-vos! Afastai-vos do mau caminho que seguis; por que haveis de perecer, ó
casa de Israel?"(Ezequiel 33, 11)
Por isto...
"A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano.
Mas, como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos, não para
agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações". (I Tessalonicenses,
2, 3-4)
VOU DIZER NOVAMENTE O SEGUINTE
Agora, dentro da Igreja, que é a CASA DE DEUS, temos:
Danças para cultuar “os orixás” do candomblé em plena celebração da Santa Missa.
Coelhinho em plena Páscoa lendo a oração aos fiéis na Santa Missa com a concordância
do Sacerdote.
A imagem do impostor do Natal, o tal Papai Noel estampando as paredes de Igrejas em
vez do verdadeiro Aniversariante e Único Dono da festa, o Rei Jesus.
A bruxaria invade a CASA DE DEUS, quando diante do Altar Sagrado, as bruxas encenam
teatro para as crianças e dançam diante de JESUS Sacramentado. Ensinam para nossa
juventude desde cedo, que é perfeitamente normal o profano se misturar com o Sagrado.
Quando a Maçonaria condenada pela Igreja é aprovada por Sacerdotes que celebram
Missas comemorando datas maçônicas.
Quando eclesiásticos se recusam a rezar a oração da Ave Maria e a Salve Rainha,
inventando suas próprias orações com bases mundanas.
Quando eclesiásticos dizem que DEUS é Impotente para interferir na humanidade.
(duvidando da onipotência Divina e na ação de Deus no mundo, como é ensinado pela
Igreja)
Quando eclesiásticos dizem que não serão mais Julgados por DEUS, mas por eles
mesmos.
Quando eclesiáticos fazem da celebração da Santa Missa um verdadeiro "carnaval",
pulando, dançando e misturando as novidades profanas do mundo com o Sagrado.
Quando eclesiásticos, Padres, Bispos, Cardeais e aquele que se diz Papa, permite que o
gravissimo pecado do homossexualismo, condenado na Sagrada Escritura por Deus.
entre pela porta da frente da CASA DE DEUS,, quando lésbicas se beijam dentro da
Igreja, diante de Jesus sacramentado, desafiando ao Próprio DEUS Altíssimo.
Quando retiram Jesus Sacramentado, o Dono da Casa, do centro da Igreja, e o colocam
ao lado. Para agradar aos homens e com isto, agradar também ao diabo. (Tiraram o
Senhor e não sabemos onde o puseram. João 20,2)
Diante disto e de muitas outras coisas grotescas, que infelizmente NÃO VI, ainda
correção por parte dos superiores eclesiásticos (do Vaticano), pois, ao meu ver, quem
cala consente.
Aqueles que dizem: "Mas, sr. Kutscher, não podemos ficar contra a Igreja, somente
podemor orar para que os eclesiásticos não errem mais e reparem tais erros, eu não
posso fazer mais nada por isto..."
Nós somos membros desta Igreja e devemos zelar pela Santidade DELA, combatendo os
erros, a apostasia e as heresias com todo o nosso coração em CRISTO REI E SALVADOR.
Pois diz na Sagrada Escritura:
"Porque, como o corpo é um todo tendo muitos membros, e todos os membros do corpo,
embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo". (I Coríntios, 12, 12)
"Na Igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas,
em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de
socorrer, de governar". (I Coríntios 12, 28)
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Sempre podemos fazer MAIS, pois, tomados de coração com a coragem e a determinação
de Davi que combateu o gigante Golias para mostrar o PODER DO DEUS ALTÍSSIMO
diante do mundo.
Mesmo que muitos obstáculos pareçam "Grandes Golias" a nossa frente e nós apenas
"pequenos Davi", perguntando que podemos fazer para combater essa grande apostasia
dentro da própria Igreja, mas diz na Sagrada Escitura:
"Levantando a mão, com uma pedra de sua funda abateu a insolência de Golias, pois ele
invocou o Senhor todo-poderoso, o qual deu à sua destra força para derrubar o temível
guerreiro, e para levantar o poder do seu povo". (Eclesiástico, 47, 3-6)

Nesta hora de densas trevas para a Santa Igreja, aqueles "pequenos Davi", serão:
"Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém; o mais fraco dentre eles
será valente como Davi, e a casa de Davi surgirá como Deus, como um anjo do Senhor".
(Zacarias 12, 8)
Sempre coloco as passagens da Sagrada Escritura nos meus artigos, mas desta vez,
lembrei-me também das sábias palavras que um homem mundano disse...
Disse Abraham Lincoln, 16° presidente dos Estados Unidos, posto que ocupou de 4 de
março de 1861 até seu assassinato em 15 de abril de 1865:
“Podeis enganar toda a gente durante um certo tempo; podeis mesmo enganar algumas
pessoas todo o tempo; mas não vos será possível enganar sempre toda a gente.”
Chegará o tempo, que os "Lobos em pele de cordeiro" não conseguirão enganar mais os
verdadeiros filhos do Altíssimo. Mesmo aqueles que hoje me enviam emails, me
criticando e não concordando com certas palavras que digo, mas muitos ainda saberão
distinguir o erro da Verdade e combaterão essa apostasia ao nosso lado.
"Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da
vossa firmeza, levados pelo erro destes homens ímpios". (II São Pedro 3, 17)
"Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos; quem não é de Deus, não
nos ouve. É nisto que conhecemos o Espírito da Verdade e o espírito do erro". (I São
João 4, 6)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Muçulmanos falando na Missa: Jesus seria apenas um profeta como foi
Maomé
27.06.2014
Dois muçulmanos foram convidados para falar no lugar do padre durante a homilia de
uma missa. O padre argumentou que estava seguindo o exemplo do Papa Francisco que
recentemente convidou muçulmanos e judeus para “rezarem” no Vaticano.
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(foto acima, muçulmanos “rezando” no Vaticano)
Os dois muçulmanos aproveitaram a ocasião para igualar Jesus Cristo a Maomé, Jesus
seria apenas um profeta como teria sido Maomé. Ninguém reagiu a estas palavras
durante a missa. Ninguém teve a coragem de se levantar e dizer que Cristo não é
profeta, Cristo é Deus.
Uma pessoa que estava presente resolveu perguntar a um padre dos Legionários de
Cristo se o padre agiu certo em convidar os dois muçulmanos para a liturgia sagrada da
Igreja.
O site Zenit publicou a pergunta e a resposta do padre.
(Publico uma parte da pergunta e da resposta do padre)
Pergunta: Durante a nossa sagrada liturgia no Domingo de Pentecostes, no lugar da
homilia, dois líderes da mesquita local foram convidados a "juntar-se a nós em oração, à
luz do exemplo dado pelo nosso Santo Padre." O primeiro muçulmano compartilho suas
visões sobre Deus e como estamos todos à procura de paz e como ela pode ser
encontrada somente em Deus. Ele explicou que os muçulmanos acreditam no mesmo
Deus que os cristãos, e que eles também acreditam que "Jesus era um profeta, como o
grande Maomé.”
O segundo muçulmano começou a ler várias partes do Alcorão em Inglês e, em seguida,
os mesmos versos cantados em árabe. Ele leu várias passagens sobre Maria também. No
final de suas "orações pela paz", a mulher que tinha apresentado os dois muçulmanos
explicou que "nossos irmãos muçulmanos agora deixariam a Liturgia da Palavra,
enquanto nos preparamos para recitar o Credo que nos isola ainda mais do credo”. Eu
não tenho problema com os muçulmanos serem convidados e presentes na nossa santa
missa como observadores. Minha pergunta é: não é uma grave ofensa para tê-los falando
na homilia, ler a partir do Alcorão, e ainda dizerem várias vezes "acreditam que Jesus foi
apenas um grande profeta"? Eu, pessoalmente, me senti um prisioneiro em minha
própria casa e me senti envergonhado porque eu não tive a coragem dos primeiros
mártires ficar de pé e dizer: "Jesus não era apenas um profeta, mas o Filho de Deus."
Fiquei horrorizado ao ouvir o nosso Credo ser referido em nossa própria casa como ponto
de "isolamento". Eu sinto que o nosso Credo não é um ponto de isolamento, mas a
verdade que deve ser dita sem pedir desculpas por temos visitantes de outra fé com a
gente. Estou exagerando? - H.C., Orlando, Florida, EUA.
Parte da Resposta do Padre Edward McNamara:
Eu não acredito que os senhores muçulmanos envolvidos neste episódio jamais
pensariam em convidar um ministro cristão para as orações da sexta para contar a seus
companheiros muçulmanos que os cristãos acreditam que Jesus é o Filho de Deus e a
revelação definitiva de Deus ao homem. Ao dizer isto não estou criticando os
muçulmanos por falta de reciprocidade, mas simplesmente diria que isso seria
perfeitamente coerente do ponto de vista muçulmano, uma vez que permitir ao cristão
dizer isso seria negar o princípio central do próprio Islã.
Eu acredito que deveria ser óbvio para um ministro católico que não pode haver lugar
para expor uma religião não-cristã dentro do contexto de um rito litúrgico cristão.
Há certamente momentos e lugares onde a explicação de uma religião não-cristã pode
ser feita em benefício mútuo, mas nunca em um contexto litúrgico cristão. Toda a
liturgia cristã é uma proclamação de fé, e expor uma outra religião é negar a própria
razão de estar presente no ato de adoração. Neste sentido, não só estão "isolados" de
muçulmanos pelo Credo, mas a partir do momento em que fazemos o sinal da cruz e
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proclamamos a Trindade no início da Missa.
Falando francamente: Embora possa e deva haver respeito mútuo e paz entre
muçulmanos e cristãos, do ponto de vista das crenças religiosas, o islamismo e o
cristianismo são religiões incompatíveis. De fato, há alguns valores compartilhados e
pontos comuns de prática religiosa, mas ambas as religiões têm verdades dogmas
absolutos que são mutuamente exclusivos. Podemos concordar em discordar de uma
forma amigável, mas devemos aceitar que não há ponto comum em matéria de crenças
religiosas centrais.
Da mesma forma, a afirmação de que os muçulmanos consideram Jesus como um grande
profeta como Maomé é praticamente sem sentido para os cristãos.
Para usar outro exemplo: Um cristão poderia dizer que aos judeus que consideram Isaías
um grande profeta. Seria uma afirmação verdadeira. No entanto, isso não significa que
um judeu pode aceitar a crença cristã de que certos textos de Isaías predizem a vida e
morte de Jesus. Para fazê-lo seria negar a fé judaica.
Para os cristãos, Cristo é o Filho de Deus e revelação definitiva de Deus ao homem. Um
cristão não pode aceitar que Maomé é um profeta no sentido cristão.
Finalmente a homilia não pode ser entregue a ninguém, apenas a um ministro ordenado
que faça reflexões sobre a fé cristã.
Como diz a instrução Redemptionis Sacramentum:
"64. A homilia, que é dado no curso da celebração da Santa Missa e é uma parte da
própria Liturgia," deveria normalmente ser dada pelo próprio sacerdote celebrante. Ele
pode confiá-lo a um sacerdote concelebrante ou, ocasionalmente, de acordo com as
circunstâncias, a um diácono, mas nunca a um leigo.
"66 A proibição da admissão de leigos para pregar dentro da missa se aplica também aos
seminaristas, estudantes de disciplinas teológicas e aqueles que assumiram a função
daqueles conhecidos como" assistentes pastorais"; não há exceção para qualquer outro
tipo de leigo, ou grupo, ou comunidade, ou associação.
"67. Cuidado especial deve ser tomado para que a homilia seja firmemente baseada nos
mistérios da salvação, expondo os mistérios da fé e as normas da vida cristã a partir das
leituras bíblicas e os textos litúrgicos ao longo do curso do ano litúrgico e fornecendo
comentários sobre os textos do ordinário ou da própria Missa...
Bom, como disse o Papa Paulo VI: "Por alguma fresta o demônio entrou no Templo de
Deus".
Fonte Thyself, o Lord e www.rainhamaria.com.br

O Islamismo é incompatível com os valores que o Papa defende: Alá não é
o Deus dos Cristãos
17.06.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br
Primeiramente vamos lembrar o seguinte...
Noticia de Agências Internacionais, em 07 de junho de 2014.
Rezando para Alá no Vaticano pela Primeira vez na História. (Fonte: Jihadwatch)

O Papa Francisco, ansiando pela paz no Oriente Médio, ofereceu "sua casa" para orações
"conjuntas" entre judeus, cristãos e muçulmanos. O fato ocorrerá amanhã a noite em Roma e será
a primeira vez na história que será rezado
para Alá dentro do Vaticano.
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O Alcorão condena fortemente judeus e cristãos, infiéis, em diversos versos.
Na explicação dada pelo Vaticano sobre como será o fato, não será bem uma oração conjunta e
sim cada delegação de judeus, cristãos e muçulmanos terá um momento para oração nos jardins
da residência do Papa. Isto mesmo, nos jardins, qual local seria apropriado para juntar estas três
religiões?
Por questões óbvias, não há como judeus, muçulmanos e cristãos rezarem conjuntamente. Judeus
e cristãos, por terem o mesmo Deus, na palavras do próprio Cristo, que era judeu, poderiam rezar
de forma conjunta em uma sinagoga, como o próprio Cristo fez. Mas ao se ter muçulmanos, a
oração conjunta se torna impossível.
Rezar para Alá dentro do Vaticano, para mim, é um acinte histórico, esta religião mata cristãos há
séculos, desde que foi criada por Maomé. O Vaticano apenas legitima os líderes do Islã.
Como será que eles rezarão pela paz,? Irão se manter dentro dos limites de respeito ou irão
recitar os versos do Alcorão que pedem a aniquilação de judeus e cristãos?

Basta os muçulmanos dizerem "que Alá traga sua paz para a terra", que isto significará a
morte de infiéis, dentro do islamismo. (fonte: Thyself)
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
O Papa Francisco também declarou...
Papa aos muçulmanos: as pessoas devem ter "a liberdade de escolher a religião que
julgam ser verdadeira" (CNS News)
Penso que Francisco não saiba primeiramente do seguinte:
Maomé ordenou: "Deves matar quem não mudar para a religião islâmica" (Bukhari
9.84.57).
O QUE MAIS DIZ O ALCORÃO SOBRE OS CRISTÃOS:
Em numerosos de seus versículos, ele fulmina os que acreditam na Santíssima Trindade
e na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo como “ímpios”, “idólatras” e “blasfemos”
que devem ser reduzidos a um estado de humilhação – a dhimma – ou exterminados:

“Sim, aqueles que dizem: ‘Deus é o terceiro de três’ são ímpios (…) Se não renunciarem
ao que dizem, um terrível castigo cairá sobre eles” (V, 73);
“Sim, aqueles que dizem ‘Deus é o Messias, filho de Maria’, são ímpios” (V, 72);
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“Combatei contra aqueles que não acreditam em Alá, que julgam lícito aquilo que Alá e
seu profeta declararam ilícito, assim como contra aqueles dos povos do Livro’ que não
praticam a religião verdadeira, até que paguem o tributo, humilhados e com suas
próprias mãos” (IX, 29);
“Combatei-os (…) até que não exista outra religião senão a de Alá” (VIII, 39);
Quanto a apóstata declaração de Francisco aos muçulmanos dizendo:
As pessoas devem ter "a liberdade de escolher a religião que julgam ser verdadeira"
Cristãos e muçulmanos não têm o mesmo conhecimento de Deus, porque eles não estão ligados à
mesma Revelação, não ouvem a mesma Palavra. Contentar-se em afirmar que Deus existe e que
Ele é único..é no que se resume o conhecimento muçulmano de Deus. O "Deus" do Alcorão é
um ser solitário, enquanto o Deus do cristianismo é um ser de relação: o Pai, o Filho e o Espírito
Santo. Três Pessoas tão ligadas entre Si, que são, conjuntamente e cada uma, o único e
mesmo Ser Divino.
Prova também de que os muçulmanos e cristãos não têm o mesmo Deus é que os cristãos adoram
Jesus Cristo como verdadeiro Deus, o que para os muçulmanos é idolatria... Para os
muçulmanos, é contrário à dignidade de Deus que Ele se faça homem, o que implica que
Deus deveria ter vergonha de sua criação!
As divergências são tais que se pode definir o Islã como não sendo outra coisa senão a negação
do cristianismo, a ponto de o Islã afirmar que toda a sua glória consiste em restabelecer a
religião pura e original falsificada pelos cristãos.
De fato, o islamismo nega não somente a Trindade, mas também a divindade de Jesus, sua
morte e sua ressurreição e, portanto, a Redenção.
O Papa Francisco ao declarar que as pessoas devem ter "a liberdade de escolher a
religião que julgam ser verdadeira", rasgou a Sagrada Escritura, a Palavra de DEUS e a
jogou no lixo.
Liberdade de escolher a religião que julgam ser verdadeira..é igualmente em outras palavras, a
liberdade de escolher o Caminho que leva a DEUS, então...
"Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o
caminho?
Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão
por mim.
Se me conhecêsseis, também certamente conheceríeis meu Pai; desde agora já o
conheceis, pois o tendes visto". (São João, 14, 5-7)

O "deus" que Francisco proclama é um "deus estranho”... Que agrada aos homens... Que
os convida a seguir todos os caminhos para encontrar DEUS. (este é o "deus" ecumênico
que o Anticristo deseja para a humanidade)
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Não sou eu, Dilson Kutscher, um mero operário da messe, que responde a declaração apóstata de
Francisco...
O Rei Jesus responde diretamente ao Papa Francisco:
"Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão
por mim". (São João, 14, 6)
O Rei Jesus declarou e Palavra de Rei não volta atrás...
"Juro-o por mim mesmo! A verdade sai de minha boca, minha palavra jamais será
revogada: todo joelho deve dobrar-se diante de mim, toda língua deve jurar por mim",
(Isaías 45, 23)
"Ninguém vem ao Pai senão por mim". (São João, 14, 6)
Então, ninguém vai ao DEUS Altíssimo, por Alá, Buda, Krishna, Kardec, e etc...
Devemos ter Fé para sermos salvos, e devemos ter a Fé Divina, não uma fé humana. A fé
humana não salvará o homem, mas somente a Fé Divina.
O Rei Jesus não disse: “Sentai e escrevei Bíblias e espalhai-as pela terra, e deixai todo
homem ler a sua Bíblia e julgar por si mesmo”. Se Jesus o houvesse dito, jamais haveria
existido sobre a terra uma Verdadeira Cristandade, mas sim uma Babel, uma confusão, e
nunca uma Igreja Católica.
Também diz na Sagrada Escritura:
"Seguindo cada um de nós as inclinações perversas do coração, servimos a deuses
estranhos e praticamos o mal ante os olhos do Senhor, nosso Deus". (Baruc 1, 22)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"Aquele que vem de cima é Superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de
coisas terrenas. Aquele que vem do Céu é Superior a todos". (São João 3, 31)
Os católicos modernistas e ecumenistas, aqueles que em breve e infelizmente, vão se juntar a
"religião universal" do Anticristo, vão dizer: "Ah, sr. Kutscher, não seja tão radical e etc..."
As pessoas devem ter "a liberdade de escolher a religião que julgam ser verdadeira"?
O Rei Jesus só fundou uma única Igreja...
"Sobre esta pedra edificarei a minha Igreja" (Mt 16,18). Jesus fala de um único rebanho
e de um só pastor (Jo 10,16), de uma única videira (Jo 15), do reino dos céus na terra
(Mt 13,24.47)
Disse São Josemaría Escrivá:
(“Amar a Igreja”, cap. 2, 24, este livro contém três homilias pronunciadas por São Josemaría entre
1972 e 1973, quando o autor sofria tremendamente pela situação da Igreja. Constituem uma
manifestação intensa de amor e fidelidade à Esposa de Cristo.)
"Não podemos esquecer que a Igreja é muito mais do que um caminho de salvação: é o
único caminho. Ora isto não foi inventado pelos homens, mas foi Cristo quem assim dispôs: o
que crer e for batizado, será salvo; o que, porém, não crer, será condenado. Por isso se afirma que
a Igreja é necessária, com necessidade de meio, para nos salvarmos. Já no século II Orígenes
escrevia: se alguém quer salvar-se, venha a esta casa, para que possa consegui-lo… Que
ninguém se engane a si mesmo: fora desta casa, isto é, fora da Igreja, ninguém se salva.
E S. Cipriano: se alguém tivesse escapado (do dilúvio) fora da arca de Noé, então poderíamos
admitir que quem abandona a Igreja pode escapar da condenação.
Extra Ecclesiam, nulla salus. É o aviso contínuo dos Padres: fora da Igreja católica pode encontrarse tudo – admite Santo Agostinho – menos a salvação.
No entanto, como se lamentava Pio XII há pouco mais de vinte anos, alguns reduzem a uma
fórmula vã a necessidade de pertencer à Igreja verdadeira para alcançar a salvação eterna. Este
dogma de fé integra a base da atividade co-redentora da Igreja, é o fundamento da grave
responsabilidade apostólica dos cristãos. Entre os mandatos expressos de Cristo determina-se
categoricamente o de nos incorporarmos no Seu Corpo Místico pelo Batismo. E o nosso Salvador
não só promulgou o mandamento de que todos entrassem na Igreja, mas estabeleceu também que
a Igreja fosse meio de salvação, sem a qual ninguém pode chegar ao reino da glória celestial. É de
fé que quem não pertence à Igreja não se salva". (fim)
Lembrando Nossa Senhora do Bom Sucesso:
Foi a 02 de fevereiro de 1594 que a Santíssima Virgem apareceu pela primeira vez à
então Priora das Concepcionistas na capital equatoriana. Comemora-se, pois, a 2 de
fevereiro a festa litúrgica dessa admirável invocação mariana.
Assim, ao tratar da propagação das heresias no Fim dos Tempos, Nossa Senhora do Bom
Sucesso revela a Madre Mariana de Jesus Torres:
Disse Nossa Senhora: “Tempos funestos sobrevirão, nos quais aqueles que deveriam
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defender em justiça os direitos da Igreja, sem temor servil nem respeito humano, darão
as mãos aos inimigos da Igreja para fazer o que estes quiserem.” (II, 98)
“O pequeno número de almas que guardará o tesouro da Fé e das virtudes sofrerá um
cruel, indizível e prolongado martírio. Muitas delas descerão ao túmulo pela violência do
sofrimento e serão contadas como mártires que se sacrificaram pela Igreja e pela
Pátria”.
“Para a libertação da escravidão dessas heresias, aqueles a quem o amor misericordioso
de meu Filho Santíssimo destinará para esta restauração, necessitarão de grande força
de vontade, constância, valor e muita confiança em Deus. Para pôr à prova esta fé e
confiança dos justos, haverá ocasiões em que tudo parecerá perdido e paralisado. Será,
então, o feliz princípio da restauração completa.” (II, 134)
E disse depois Jesus: "Muitas almas religiosas e sacerdotais “querem Servir-me pela
metade, conservando seus caprichos e gênios, em tudo satisfazendo suas vontades e
tomando liberdades incompatíveis com seu estado e profissão. Eu não as tolero; nada
pela metade me agrada. Eu as abandono e deixo que sigam todos os desejos de seu
coração pervertido para desconhecê-las diante de Meu Pai Celeste. Ai daqueles e
daquelas!” (II, 93).
– Calar-se-á quem devia falar (os eclesiásticos)
“Quase não se encontrará a inocência nas crianças nem pudor nas mulheres, e nessa
suprema necessidade da Igreja, calar-se-á aquele a quem competia a tempo falar” (II,
7).
NOVAMENTE DIREI O SEGUINTE...
Perguntam se estou contra a Igreja de Roma: E vocês que me acusam disto, estão contra
os Desígnios de DEUS, contra JESUS e a Sua Santíssima Mãe Maria.
Estão contra a Sagrada Escritura, que é a Palavra de DEUS?
Retiram a Rainha Maria de certas celebrações ditas católicas para dar aval ao erro,
agradando assim aos homens.
Permitem que o profano se misture com o Sagrado, fazendo da CASA DO SENHOR, um
circo, carnaval e teatro para suas modas mundanas. (mais uma vez agradando aos
homens)
Autorizam que o pecado gravíssimo se apresente diante do ALTAR SAGRADO, desafiando
ao SENHOR. Pecado este condenado na Sagrada Escritura por DEUS. Agora,
homossexuais se beijam com a permissão de padres, bispos, cardeais e do Papa, dentro
da CASA DE DEUS e a maioria aplaude.
"Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus que considera dignos de morte aqueles
que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as
cometem". (Romanos 1, 32)
Vocês que permitem que a profanação tome de assalto a CASA DO SENHOR, já não
servem mais a DEUS, mais a "deuses estranhos", seguindo as modas mundanas no vosso
coração,
"Seguindo cada um de nós as inclinações perversas do coração, servimos a deuses
estranhos e praticamos o mal ante os olhos do Senhor, nosso Deus". (Baruc 1, 22)
"Reconhece apenas a tua falta; foste infiel ao Senhor, teu Deus; vagaste à procura de
(deuses) estrangeiros sob todas as árvores verdejantes; não escutaste minha voz" oráculo do Senhor. (Jeremias 3, 13)
Ao silenciarem contra essa apostasia e iniquidade dentro da CASA DO ALTÍSSIMO, serão
réus de culpa diante do TRIBUNAL DO JUSTO JUIZ, por permitirem em cumplicidade a
ação destes homens ímpios.
"Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da
vossa firmeza, levados pelo erro destes homens ímpios.
Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele a
glória agora e eternamente". (II São Pedro 3, 17)
“Não te justifiques perante Deus, pois Ele conhece o fundo dos corações; não pretendas
parecer sábio diante do Rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte para
destruir a iniqüidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso, e
te exponhas a pecar contra a eqüidade.” (Eclo. 7, 5-6)
Não estou contra a Igreja, estou em defesa da VERDADEIRA IGREJA DE CRISTO.
Essa Verdadeira Santa Igreja que muitos querem sepultar, para dar aval a uma Igreja
que agrade aos homens e ao mundo. Querem que DEUS e a Sua Igreja se adapte as
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modas do mundo moderno.
Querem uma "igreja" que agrade somente aos homens e as suas paixões mundanas.
Mas, diz na Sagrada Escritura:
"Aquele que vem de cima é Superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de
coisas terrenas. Aquele que vem do Céu é Superior a todos". (São João 3, 31)
"Manifestou-se, com efeito, a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens.
Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste
mundo com toda sobriedade, justiça e piedade" (Tito, 2, 11-12)
"Os quais vos diziam: No fim dos tempos virão impostores, que viverão segundo as suas
ímpias paixões"; (São Judas 1, 18)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
www.rainhamaria.com.br

São aqueles que fazem as novidades que estão no Cisma. Nós
continuamos a Tradição apoiados sobre vinte séculos de santidade da
Igreja...
23.06.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br
Parte da homilia histórica proferida por Dom Marcel Lefebvre em Lille, França.

Em 29 de agosto de 1976
"A Igreja, se ela tem de dialogar, é para converter. Nosso Senhor disse: “Ide, ensinai a todas as
nações, convertei-as”. Porém ELE não disse: “Dialoguem com elas (outras religiões, seitas
e falsas igrejas) para não convertê-las, para tentar se colocar em pé de igualdade com
elas”. O erro e a verdade são incompatíveis. Se temos caridade pelos outros, – e, como acaba de
recordá-lo o Evangelho, aquele que tem a caridade, é aquele que serve os outros – devemos lhes
dar Nosso Senhor, lhes dar a riqueza que temos, e não conversar com eles, dialogar com eles em
pé de igualdade. A verdade e o erro não estão em pé de igualdade. Isso seria colocar Deus
e o diabo em pé de igualdade, visto que o diabo é o pai da mentira, o pai do erro.
Devemos, consequentemente, ser missionários. Devemos pregar o Evangelho, converter as almas
a Jesus Cristo, e não dialogar com elas, tentando absorver seus princípios. É essa vontade de
diálogo com os protestantes que nos valeu essa missa bastarda, esses ritos bastardos. Os
protestantes nos disseram: “Não queremos sua missa, porque ela comporta coisas incompatíveis
com nossa fé protestante, então mudem essa missa e poderemos rezar com vocês, poderemos
fazer intercomunhões, poderemos receber seus sacramentos, vocês poderão vir às nossas igrejas,
nós iremos às suas, e tudo estará acabado, e teremos a unidade”. Sim, teremos a unidade, mas
na confusão, na bastardia. Não queremos isso. Nunca a Igreja o quis. Amamos os
protestantes, gostaríamos de convertê-los, mas fazê-los crer que eles têm a mesma
religião que a religião católica não é amá-los".
Pois bem! Sim, queremos professar o triunfo da Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo em
nossa missa. E é por isso que nos ajoelhamos, gostamos de nos ajoelhar diante da Santa
Eucaristia. Se tivéssemos tempo, se não quiséssemos lhes deter demais, teríamos circulado em
meio a vocês com o Santo Sacramento, para que vocês manifestassem a Nosso Senhor Jesus
Cristo, à sua Eucaristia santa que vocês o adoram: “Senhor, Sois nosso Deus! Oh! Jesus Cristo,
Vos adoramos! Sabemos que é por Vós que nascemos, é por Vós que temos sido cristãos, é por
Vós que fomos redimidos, sois Vós que nos julgará na hora da nossa morte. Sois Vós que nos dará
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a glória do céu se a merecermos”.
Pois Nosso Senhor Jesus Cristo está presente na Santa Eucaristia como Ele estava sobre
a Cruz.
Eis o que devemos fazer, eis o que devemos pedir.
Não somos contra ninguém. Não somos destacamentos. Não desejamos mal a ninguém. Queremos
somente que nos deixem professar nossa fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso nos
expulsam de nossas igrejas, expulsam esses pobres padres que dizem a missa tradicional pela qual
todos os nossos santos e nossas santas foram santificados: Santa Joana d’Arc, o Santo Cura d’Ars,
Santa Teresa do Menino Jesus. E eis que padres são expulsos, cruelmente, brutalmente, de suas
paróquias, porque eles dizem essa missa que santificou santos durantes séculos! Isso é um
absurdo! Diria quase que é uma história de loucos. Perguntamo-nos se estamos sonhando! Não é
possível que essa missa tenha se tornado uma espécie de horror para nossos bispos, para aqueles
que deveriam conservar nossa fé. Pois bem! Guardaremos a missa de São Pio V! Por quê? Porque a
missa de São Pio V representa nossa fé, ela é uma muralha para nossa fé, e precisamos dessa
muralha para nossa fé.
Meus queridos irmãos, termino dizendo-lhes: “O que vocês devem fazer?” Ó! Eu bem sei, muitos
grupos (conservadores) nos perguntam: “Monsenhor, conceda-nos padres, dê-nos
verdadeiros padres, é disso que precisamos. Temos lugar para colocá-los, construiremos
uma pequena capela, eles ficarão em nossa casa, eles instruirão nossos filhos de acordo
com o verdadeiro catecismo, de acordo com a verdadeira fé. Queremos conservar a
verdadeira fé, como os japoneses fizeram durante três séculos, quando eles não tinham padres.
Dê-nos padres! Pois bem! Meus queridos irmãos, farei todo o possível para preparar-lhes padres, e
posso dizer que minha grande consolação é sentir nesses seminaristas uma fé profunda,
verdadeiros padres. Eles compreenderam o que é Nosso Senhor Jesus Cristo.
E é por isso que não estamos no cisma, somos os continuadores da Igreja católica. São
aqueles que fazem as novidades que estão no cisma. Nós continuamos a Tradição, e é por
isso que devemos confiar, não devemos nos desesperar mesmo diante da situação atual, devemos
manter, manter nossa fé, manter nossos sacramentos, apoiados sobre vinte séculos de tradição,
apoiados sobre vinte séculos de santidade da Igreja, de fé da Igreja. Não temos que temer nada.
Alguns jornalistas me perguntaram por vezes: “Monsenhor, o senhor se sente isolado?”. “De modo
algum, de modo algum, não me sinto isolado, estou com vinte séculos de Igreja, e estou com
todos os santos do Céu!”
Então nos dizem: “Vocês devem estar com o papa, o papa é o sinal de fé na Igreja”. Sim, na
medida em que o papa manifesta seu estado de sucessor de Pedro, na medida em que ele se faz o
eco da fé de sempre, na medida em que ele transmite o tesouro que ele deve transmitir. Pois o
que é um papa, mais uma vez, senão aquele que nos confere os tesouros da Tradição e o tesouro
do depósito da fé, e a vida sobrenatural pelo sacramento e pelo sacrifício da missa? O bispo não é
outra coisa, o padre não é outra coisa senão aquele que transmite a verdade, que transmite a vida
que não lhe pertence. A epístola o dizia a pouco, a verdade não nos pertence. Ela não pertence
mais ao papa que a mim. Ele é o servo da verdade, como devo ser o servo da verdade. Se
acontecesse do papa não fosse mais o servo da verdade, ele não seria mais papa. Não
digo que ele não o seja mais – notem bem, não me façam dizer o que não disse – mas se
acontecesse disso ser verdade, não poderíamos seguir alguém que nos arrastasse ao
erro. Isto é evidente.
Dizem-nos: “Vocês julgam o papa”. Mas onde está o critério da verdade? Dom Benelli jogou na
minha cara: “Não é o senhor que faz a verdade”. Claro, não sou eu que faço a verdade, mas
também não é o papa. A Verdade é Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto devemos nos
reportar ao que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, ao que os Padres da Igreja e toda a Igreja
nos ensinou, para saber onde está a verdade. Não sou eu quem julga o Santo Padre, é a
Tradição. Uma criança de cinco anos, com seu catecismo, pode muito bem responder para o seu
bispo. Se seu bispo viesse lhe dizer: “Nosso Senhor não está presente na Santa Eucaristia.
Sou eu que sou a testemunha da verdade e te digo que Nosso Senhor não está presente
na Santa Eucaristia”. Pois bem! essa criança, apesar de seus cinco anos, tem seu catecismo. Ela
responde: “Mas, o meu catecismo diz o contrário”. Quem tem razão? O bispo ou o
catecismo? O catecismo evidentemente, que representa a fé de sempre, e isso é simples,
é pueril como raciocínio.
Mas aqui estamos. Se hoje nos dizem que se pode fazer inter-comunhões com os protestantes,
que não há mais diferença entre nós e os protestantes, pois bem! isso não é verdade. Há uma
diferença imensa. É por isso que ficamos realmente estupefatos quando pensamos que se
fizeram abençoar pelo arcebispo de Canterbury – que não é padre, visto que as
ordenações anglicanas não são válidas, o papa Leão XIII o declarou oficialmente e
definitivamente, e que é herege como o são todos os anglicanos (lamento isso, eles não
gostam mais desse nome, mas ainda assim esta é a realidade, não é para insultar que eu o
emprego, somente peço sua conversão) – quando se pensa então que ele é herege e que lhe
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pedem para abençoar com o Santo Padre a multidão dos cardeais e bispos presentes na
igreja de São Paulo! Há aqui algo absolutamente inimaginável!
Concluo agradecendo-lhes por terem vindo tão numerosos, agradecendo-lhes também por
continuar a fazer dessa cerimônia, uma cerimônia profundamente piedosa, profundamente
católica. Rezemos então juntos, pedindo ao Bom Deus para nos conceder os meios de resolver
nossas dificuldades. Isso seria tão simples se cada bispo, em sua diocese, colocasse à nossa
disposição, à disposição dos católicos fiéis, uma igreja lhes dizendo: “Eis a igreja que é a vossa”.
Quando se pensa que o bispo de Lille deu uma igreja aos muçulmanos, não vejo porque não
haveria uma igreja para os católicos da Tradição. E, em última análise, a questão estaria resolvida.
E é isso que pediria ao Santo Padre se ele aceitasse me receber: “Deixe-nos fazer, Santíssimo
Padre, a experiência da Tradição. No meio de todas as experiências que fazem
atualmente, que houvesse ao menos a experiência do que foi feito durante vinte
séculos!”.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Arcebispo Marcel Lefebvre
Homilia proferida em Lille, em 29 de agosto de 1976.
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Sempre Lembrando...
O FIM DOS TEMPOS SERÁ O TEMPO DOS "ATANÁSIOS".
QUE HÃO DE DEFENDER AS TRADIÇÕES DA IGREJA E ZELAR PELA CASA DE DEUS.
QUE COMBATERÃO PELA HONRA E GLÓRIA DO DEUS ALTISSIMO...
COMBATERÃO A APOSTASIA, A FUMAÇA DE SATANÁS DENTRO DA IGREJA.
Santo Atanásio, por defender a sã doutrina, foi condenado como perturbador da
comunhão eclesial!
Hoje, depois que a Igreja canonizou Santo Atanásio como ínclito defensor da Fé e da Tradição, fica
fácil dizer que estavam certos aqueles poucos que ficaram ao lado do Santo e foram expulsos das
igrejas oficiais, sendo obrigados a se reunirem nos desertos debaixo de sol e chuva, mas
conservando a fé intacta e respondendo aos hereges: vocês têm os templos, nós temos a Fé!
(Cfr. São Basílio, ep. 242, apud Cardeal Newman – Arians of the Fourth Century, apêndice V
Disse Santo Atanásio:
"Não devemos perder de vista a Tradição, a Doutrina e a Fé da Igreja Católica, tal como
o Senhor ensinou, tal como os Apóstolos pregaram e os Santos Padres transmitiram. De
fato, a Tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de
ser Cristão e não merece mais usar este nome. Mesmo que os católicos fiéis à Tradição
estejam reduzidos a um punhado, são eles que são a verdadeira Igreja de Jesus Cristo.”
Declarou o Papa São Pio XII:
“Preocupo-me com as mensagens da Virgem Santíssima à pequena Lúcia de Fátima. A
insistência de Maria acerca dos perigos que ameaçam a Igreja é uma advertência divina
contra o suicídio de se alterar a fé, em sua liturgia, em sua teologia e em sua alma…
Ouço a minha volta inovadores que desejam desmantelar a Capela Sagrada, destruir a
chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso por sua
história passada…
“Dia virá em que o mundo civilizado negará seu Deus, em que a Igreja duvidará como o
fez Pedro. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Em nossas igrejas,
cristãos procurarão em vão pela luz vermelha de onde Deus os espera. Como Maria
Madalena, em prantos no sepulcro vazio, eles perguntarão: ‘Aonde eles O levaram?"
O monge e sacerdote Abba Pambo, profetizou no ano de 340, sobre a Igreja no fim dos
tempos...
O clero cairá em anarquia e os monges serão dados à negligência. Os líderes da Igreja
tomarão como inútil tudo que é relacionado à salvação, tanto para as suas próprias como
as do rebanho. E eles vão desprezar qualquer preocupação com o sagrado.
Eles serão preguiçosos nas orações e casuais em suas críticas. Em relação a vida e
ensinamentos dos Santos Padres, eles não demonstrarão qualquer interesse em imitálos, e nem mesmo de ouvi-los.
E os bispos se renderão aos poderes do mundo, dando respostas para diferentes
questões apenas após receber presentes de qualquer um e consultar a lógica dos
letrados. Eles não defenderão os direitos dos pobres, atormentarão as viúvas e
molestarão as crianças. O escárnio se espalhará entre essas pessoas. Muitos já não
acreditarão em Deus, mas odiarão uns aos outros e se devorarão como bestas. Irão
roubar uns dos outros, serão bêbados e caminharão como cegos.
O discípulo perguntou: O que nós poderemos fazer, neste caso? E o Ancião Pambo
respondeu: Meu filho, nestes tempos todo aquele que desejar salvar sua alma e ajudar a
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salvar a alma dos outros será chamado grande no Reino dos Céus.
Disse Santo Ambrósio de Optina (1846)
Meus filhos, saibam que os últimos dias estão chegando; e como disse o Apóstolo, eles serão
pobres em piedades, e heresias e cismas irão aparecer nas igrejas; e como disseram os
Santos Padres, não haverá nos tronos dos Mosteiros hierarcas que não sofrerão testes e tentações
na vida espiritual. Portanto, heresias irão se espalhar e enganar a muitos. O inimigo da
humanidade irá atuar com esperteza, e se fosse possível, ele levaria à heresia até
mesmo os escolhidos. Ele não começará negando os dogmas da Santíssima Trindade, a
divindade de Jesus ou a Theotokos, mas começará a distorcer os ensinamentos dos Santos
Padres, em outras palavras, o próprio ensinamento da Igreja.
A astúcia do inimigo e seus caminhos será conhecida por muito poucos, apenas aqueles
que possuírem mais experiência na vida espiritual. Hereges irão dominar a Igreja, em
todos os lugares, e irão nomear os seus servos, e a espiritualidade será negligenciada.
Mas o Senhor não irá abandonar os Seus servos. Na verdade, o dever do inimigo é
perseguir e prender os verdadeiros pastores, pois sem isso, o rebanho espiritual não
poderá ser capturado pelos hereges.
Como lobos em pele de cordeiro, eles serão reconhecidos por suas vanglórias, amor pela
cobiça e poder. Todos eles serão traidores, causarão ódio e malícia em todos os lugares, o
Senhor disse que eles podem ser facilmente reconhecidos pelos seus frutos.
Se você viver para ver este tempo, alegre-se, pois nesta época o fiel que não tiver nenhuma
virtude receberá sua coroa apenas por permanecer na verdade, segundo a palavra do Senhor:
"Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu
Pai que está nos céus".
Tema ao Senhor, meu filho, e não perca essa coroa assim como os que foram rejeitados por Cristo
e foram para as profundezas da escuridão do tormento eterno. Permaneça na verdade com
bravura, e se necessário, sofra as perseguições e outras tribulações com alegria, pois
apenas assim o Senhor permanecerá com você... e os santos mártires e confessores irão
alegremente observar a sua luta.
Mas Deus é mais poderoso que o demônio, e Seus servos nunca serão abandonados.
Sempre haverá verdadeiros Cristãos, até o fim dos tempos, mas eles irão escolher
lugares solitários e desertos.
E então, lute, meu filho, permaneça firme na Graça de Cristo Jesus. Com alegria,
aumente sua confissão e agüente o sofrimento como um bom Soldado de Cristo, que
disse: "Sejam fiéis até a morte, e eu vos darei a coroa da vida"
Disse Nossa Senhora, em 1846, na Aparição de La Sallete, França. (reconhecida pela
Igreja)
"Tremei terra, e vós que fazeis profissão de servir a JESUS CRISTO e que intimamente
vos adorais a vós mesmos; tremei, pois o Senhor vai entregar-vos em mãos de seus
inimigos, porque os lugares santos serão corrompidos, e muitos conventos já não são
Casas de DEUS, senão estábulos de Asmodeu e os seus." (Asmodeu = demônio)
www.rainhamaria.com.br

O que diria o Cardeal e Mártir da Igreja São João Fischer sobre o Papa
Francisco?
21.06.2014 - Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Diante deste "falso ecumenisno", que os lobos em pele de cordeiro proclamam dentro da CASA DE
DEUS, apoiado e aplaudido pela maioria dos católicos, devemos lembrar dos mártires que deram
a vida defendendo a verdadeira Santa Igreja e não concordando com o "ERRO". (com as
heresias e com agradar aos homens, fazendo a vontade deles)
"Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da
vossa firmeza, levados pelo erro destes homens ímpios". (II São Pedro 3, 17)
Disse Santo Afonso de Ligório:
“Apesar de martirizarem a estes confessores de Cristo de toda a maneira imaginável, dilacerandoos com unhas de ferro, queimando-os em grelhas incandescentes, aplicando tochas ardentes a
seus corpos, atormentando-os com outros horrores, o número dos que estavam prontos a
morrer por sua fé não diminuía, antes crescia cada vez mais".
“Agora pergunto: Se não fosse verdadeira essa fé professada pelos mártires e até hoje
pela Santa Igreja, e se Deus não os tivesse assistido, como poderiam suportar aqueles
horrendos tormentos e submeter-se a uma morte tão cruel? – Que mártires, porém, podem
apresentar as seitas separadas da Igreja Católica? Possuem elas talvez um São Lourenço que,
enquanto era assado na grelha, transbordava de alegria, oferecendo por gracejo ao tirano em
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pasto seus membros assados pelo fogo? Possuem talvez um São Marcos ou Marcelino, cujos pés
foram transpassados com cravos e que responderam ao juiz que os aconselhava a renunciarem à
fé para verem-se livres de tal tormento: Falas em tormento e nós nunca sentimos tão grande
alegria como agora que padecemos por Jesus Cristo! Possuem talvez um São Processo ou
Martiniano, cujos corpos foram queimados com chapas de ferro em brasa e dilacerados com pentes
de ferro e que, apesar disso, cantaram sem interrupção os louvores de Deus e exprimiram um
desejo ardente de morrer por Jesus Cristo?”
Diante disto...
Peço que leiam até o fim este texto...
Apresento o corajoso Mártir da Fé.
SÃO JOÃO FISCHER

Vigilância e serenidade diante da morte.
Inabalável na Fé e na defesa da Verdade.
São João Fischer, Arcebispo de Rochester, chegou ao seu último momento na prisão com placidez e
esperança na bondade divina. Porém, antes de receber o golpe do verdugo, não confiou nas
próprias forças e rogou as orações dos que presenciavam sua morte, para não fraquejar e ceder no
derradeiro instante.
No dia 22 de junho a Igreja celebra a memória de São João Fischer, juntamente com a de
São Tomás Morus, ambos martirizados na Inglaterra por se recusarem a aderir à revolta
de Henrique VIII contra o Papado.
São João Fischer tinha sido capelão da mãe de Henrique VII e chanceler da universidade de
Cambridge, antes de ser nomeado Bispo de Rochester. Opôs-se ao divórcio de Henrique VIII e
Catarina de Aragão, bem como à constituição da igreja anglicana.
Tendo negado a prestar o juramento exigido pelo rei aos bispos ingleses, foi detido e encarcerado
na Torre de Londres. Durante sua reclusão, em maio de 1535, foi feito Cardeal pelo Sumo Pontífice
Paulo III.
São João Fischer foi condenado a morrer por torturas, mas a pena lhe foi comutada para
decapitação, devido ao muito debilitado estado de saúde em que se encontrava.
Assim, nas primeiras horas do dia 22 de junho, o oficial da Torre encontrou-se com o prisioneiro na
cela, recordou-lhe que era idoso e não poderia suportar o regime do cárcere por longo tempo. Em
seguida, declarou-lhe ser vontade do rei que a execução tivesse lugar naquela mesma manhã.
- Está bem - respondeu o santo -, se é essa a mensagem que me trazeis, não constituiu para mim
novidade.
Espero-a todos os dias. Que horas são? - Cerca de cinco.
- Para que horas foi marcada a minha partida deste mundo? - Às dez.
- Então, agradeço-vos que me deixeis dormir uma hora ou duas mais, pois não dormi muito essa
noite, não por medo, mas por causa de minhas doenças e grande fraqueza.
Ao voltar às nove horas, o oficial encontrou Fischer de pé e vestido. O santo Bispo tomou o novo
Testamento e com grande consolação leu essas palavras de São João: Ora, a vida eterna é essa:
Que te conheçam a ti como um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te
glorifiquei sobre a Terra, acabei a obra que me deste para fazer; e agora, Pai, glorifica?me junto
de ti mesmo com aquela glória que tínheis em si antes que houvesse o mundo.
Depois, pediu que lhe dessem seu manto forrado. Ao que lhe interrogou o oficial: - Mas, meu
senhor, por que haveis de ter um tal cuidado com vossa saúde, se vosso tempo está contado, e
pouco mais tendes que uma hora de vida? - Peço meu manto para me conservar aquecido até o
momento da execução. Pois ainda que não me falte coragem quanto a morrer santamente, não
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quero, entretanto, comprometer minha saúde nem um minuto sequer.
Caminhou rumo ao cadafalso endireitando seu corpo tão magro e descarnado que parecia que a
morte tinha tomado a forma de um homem. Sobre o patíbulo, com voz inteligível e clara pediu aos
que assistiam a execução que rezassem por ele: - Até agora nunca tive medo da morte; contudo,
sou carne. E São Pedro, receando?a, negou o Senhor três vezes.
Ajudai-me, pois, a que no instante preciso em que eu receba o golpe mortal, não ceda por
fraqueza em nenhum ponto da Religião Católica.
Já no lugar do suplício lhe ofereceram o perdão por várias vezes, se quisesse dizer o que dele
esperavam. Mas foi inabalável. Após o suplício, seu corpo ficou exposto, desnudo, durante todo o
dia. Sua cabeça, espetada numa lança, foi posta na ponte de Londres. Quinze dias depois, como
ainda parecesse viva e o povo começasse a acreditar num milagre, foi lançada ao Tâmisa.
O exemplo de São João Fischer, e consideremos até que ponto admirável esse santo levou a
virtude da vigilância e do examinar-se a si próprio. Pois, afinal, ele recebe a notícia da morte com
toda a serenidade e, em seguida, pede que lhe concedam mais duas horas de sono. É uma
extraordinária despreocupação diante de sua partida iminente deste mundo: "Não dormi bem à
noite, estou com sono, deixem-me repousar um pouco mais".
E adormece na paz de sua alma, pois a sabe pronta para comparecer diante de Deus, e nos braços
Dele repousa até o momento de se deitar para o descanso eterno.
Dali a pouco ele acorda, levanta-se, prepara-se e se apresenta calmo ao oficial que vem buscá-lo.
Dirigiu-se ao local do suplício e, ao pé do cadafalso sentiu que a fraqueza humana poderia falar
mais
alto.
Ele teve medo de vir a ter medo, de perder algo daquele magnífico estado de alma em que se
achava para enfrentar a morte. Então pediu que os presentes rezassem por ele.
Quanta razão tinha o santo nessa desconfiança de si mesmo! Pois ali, no patíbulo, sofreu uma
longa insistência por parte de seus algozes que o queriam perverter e fazê-lo renegar a fé
católica.
Esse assédio no último momento não era gratuito: sabiam que se aquele homem aceitasse as
propostas heréticas, seria um triunfo para a causa anglicana, e nada mais sedutor do que ter
de escolher entre o dizer "sim" e a morte. Se ele aceitasse, sairia daquele cadafalso cercado de
honras e aplausos. Naquela noite dormiria em algum palácio, no meio do conforto, e com alguns
anos de vida regalada pela frente.
Porém, São João Fischer teve medo do próprio medo, receava uma tentação do demônio naquela
hora, reconheceu que poderia cair, e por isso, praticando a virtude da vigilância recomendada pelo
Divino Mestre, pediu a oração dos outros em seu favor. Sobretudo, deve ter implorado a
intercessão de Maria Santíssima junto ao trono de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Permaneceu inabalável na sua fé, foi decapitado e assim recebeu a coroa do martírio.
Sejam esses os preciosos ensinamentos a colhermos do exemplo de São João Fischer, Bispo,
Cardeal e mártir da Santa Igreja Católica Apostólica Romana.
(Extraído de conferência em 21/6/1967)
Revista Dr. Plinio, Jun/2008, n. 123, p. 26 a 29
Nota final de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Este corajoso Mártir da Igreja Católica foi tentado a escolher viver ou morrer, por parte de seus
algozes que o queriam perverter e fazê-lo renegar a fé católica. Esse assédio no último
momento não era gratuito: sabiam que se aquele homem aceitasse as propostas heréticas, seria
um triunfo para a causa da (falsa) Igreja Anglicana.
Como diz o texto acima, se ele aceitasse renegar a fé católica e concordasse com a doutrina
da igreja anglicana., sairia daquele cadafalso cercado de honras e aplausos. Naquela noite
dormiria em algum palácio, no meio do conforto, e com alguns anos de vida regalada pela frente.
Agora, diante do Mártirio deste Grande Santo, hoje com muita tristeza, dos verdadeiros católicos e
com certeza do próprio São João Fischer, que da Corte Celeste "olha por nós"...
VEMOS ESSA APOSTASIA DISFARÇADA DE ECUMENISMO...
(Quem denuncia é o Padre Marcelo Tenório - www.padremarcelotenorio.com)
"O Papa Francisco se inclina para receber a bênção do (falso) bispo anglicano!
(Justin Welby, arcebispo de Canterbury, na Inglaterra, foi um executivo da indústria do
petróleo por onze anos, casado e pai de cinco filhos)
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Verdadeiro Escândalo! Ao chão o sangue dos mártires, como São João Fischer e São
Tomas Morus, que morreram por não se inclinarem diante da falsa Igreja Anglicana, por
Amor e Fidelidade ao Papa!
Agora, eu pergunto:
Que diria São João Fischer ao ver um "papa" inclinado recebendo a benção dos seus
carrascos algozes?
São inimigos da Santa Igreja Católica...
Como eu sempre digo, os próprios católicos modernistas e ecumenistas, me enviaram muitos emails dizendo: Ora, sr. Kutscher, que exagero dizer uma coisa destas, que são inimigos da nossa
fé e etc... (a perder de vista)
Digo a vocês, que sou um combatente a serviço do Rei Jesus e sua Amada Mãe e Rainha
Maria.
Quem ofende a minha (nossa) RAINHA, torna-se meu inimigo neste combate do Fim dos Tempos.
Quem zomba do Glorioso São José e faz sarcasmo com a Sagrada Escritura igualmente é meu
inimigo.
Um pequeno exemplo...(entre tantos)
Igreja anglicana questiona fé de Maria em outdoor na Nova Zelândia
16.12.2011 - Igreja anglicana faz provocação com virgindade em plena época de Natal
A igreja Saint Matthews-in-the City, na Nova Zelândia lançou dois anos atrás uma campanha de
Natal que chocou muita gente. José e Maria deitados na cama com o slogan, “Pobre José, Deus
deve ser um competidor difícil de vencer”.
Agora a Igreja anglicana Saint Matthews causa polêmica com um de seus outdoors provocativos.

Maria parece assustada, segurando um teste de gravidez (desses de farmácia) indicando
positivo. A igreja diz que o outdoor tem como objetivo “evitar o sentimentalismo” e “criar
oportunidades para as pessoas conversarem sobre o assunto”. Muitos interpretam que a
imagem questiona a fé de Maria e que o teste seria apenas para confirmar se era real.
Este ano, o reverendo Glynn Cardy diz que a Saint Matthews queria falar sobre como é a vida de
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uma mãe comum e uma criança real. A imagem ficará em frente a igreja até a noite de Natal.
(Fonte Gospel Prime)
FINALIZANDO...
Aqueles que se inclinam ou ajoelham para receber a benção dos que desprezam a Mãe de DEUS,
Imaculada Rainha Maria, também são meus inimigos.
Portanto, também é inimigo de toda CORTE CELESTE, incluindo os SANTOS ANJOS.
Por ser MARIA A RAINHA DO CÉU, também torna-se inimigo do DEUS Altíssimo.
"Aquele que vem de cima é Superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de
coisas terrenas. Aquele que vem do Céu é Superior a todos". (São João 3, 31)
SEMPRE LEMBRANDO...
Em relação ao Ecumenismo, ou melhor dizendo, à Unidade Cristã, e ao legítimo diálogo
religioso entre cristãos, é essa a caridade que todo católico deve objetivar: trazer à
VERDADEIRA e ÚNICA Igreja aos cristãos para que tenham acesso aos Sacramentos e à
Verdade.
"Conheço as tuas obras: não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente! Mas,
como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te". (Apocalipse 3, 15 -16)
O Ecumenismo não é a modificação da fé e doutrina católica. Não se trata de mudar o
significado dos dogmas, de adaptar a verdade aos gostos de uma época!
O Papa Pio XI lembrava que a única religião verdadeira é a católica, e que a Igreja de
Deus tem que ser visível, enquanto que os ecumênicos "julgam que a Igreja perceptível
é uma federação de várias comunidades cristãs, embora aderentes cada uma delas a
doutrinas opostas entre si" (Pio XI, Mortalium Animos, 8).
A explicação é simples, mas o problema é que as pessoas não querer aceitar a
realidade,: o Vaticano está tomado pelos inimigos da Igreja Católica. (A Fumaça de
Satanás na Igreja)
“Roma perderá a Fé e se tornará a sede do Anticristo”, são as palavras que Nossa
Senhora proferiu em La Salette, uma aparição reconhecida pela Igreja..
"Tornei-me, acaso, vosso inimigo, porque vos disse a verdade?" (Gálatas 4, 16)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Arcebispo de Boston se apresenta diante de ministra protestante para
receber renovação do batismo
(o ecumenismo de Francisco fazendo seguidores)
18.01.2014
Um dos cardeais que compõem o grupo indicado pelo Papa para auxiliá-lo na reforma da Cúria se
prestar a tal afronta à fé católica. Nas mãos de tão grandes “defensores” da ortodoxia, só nos resta
esperar uma intervenção divina!
Uma foto muito curiosa e um acontecimento muito curioso. Ele ocorreu no último domingo, na
igreja metodista de Sudbury (Massachusetts), onde uma cerimônia ecumênica, reunindo
católicos e metodistas, comemorava a visita surpresa do cardeal Richard Cushing, arcebispo de
Boston, a essa igreja, em 1964.
Ponto particularmente curioso da cerimônia, nesse dia, onde se festejava o batismo do Senhor,
uma espécie de “renovação” do batismo consistindo, para o ministro, em traçar sobre a fronte dos
fiéis uma cruz com água dita “benta” e pronunciando essa palavra: “Lembre-se de teu batismo e
dê graças”. Isso parece vagamente inspirado no sacramental da imposição das Cinzas entre os
católicos, e essa imposição da água não é, aliás, considerada como um sacramento entre os
metodistas.

Presente nesse encontro, o cardeal Sean O’Malley, arcebispo de Boston, procedeu a essa
perturbante imposição e, mais curioso ainda, se apresentou espontaneamente diante da única
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ministra metodista mulher presente, a Reverenda Anne Robertson, para essa imposição. A
Reverenda Anne Robertson ficou extremamente surpresa. Para dizer a verdade, eu também…
Fonte: Riposte Catholique – Tradução: Dominus Est - www.rainhamaria.com.br
=========================================
Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude. O
espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça da
abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o poder dos
prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de sacerdotes
apóstatas".
São Gregório, como Papa, foi um exemplo de humildade. Quando recebia louvores pelo que fazia,
respondia com palavras que indicavam como era grande sua humildade.
Escreveu uma obra -- A Regra Pastoral, ou simplesmente Pastoral -- tratando dos deveres de
um Bispo. O livro se tornou um clássico, sendo requerido que todos os Bispos do mundo nele
pautem sua conduta.
Em certo ponto desse livro, dizia São Gregório:
"Os bispos são os olhos do povo. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes
estão submetidos só podem cair em confusão e erro".
Profecia do Arcebispo Fulton J. Sheen.
(Atualmente está em curso o processo para sua canonização)

Sua Santidade Papa Pio XII e o Arcebispo Fulton J. Sheen.
"Ele (Satanás) criará uma contra-igreja que será o macaco da Igreja, porque ele, o Diabo, é o
macaco de Deus. Ela terá todas as notas e as características da Igreja, mas no sentido
inverso e esvaziada de seu divino conteúdo. Será um corpo místico do anticristo que vai em
todas as aparências assemelhando-se ao corpo místico de Cristo. Em seguida, será verificado um
paradoxo - as muitas acusações que fizeram os homens nos séculos passados rejeitarem a Igreja,
serão as razões pelas quais passarão a aceitar a contra-igreja - ." (...)
Fonte: Arcebispo Fulton J. Sheen, Communism and the Conscience of the West, (Bobbs-Merrill,
1948), pp. 24 – 25.]
Diz na Sagrada Escritura:
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)

Cardeal Giuseppe Tratto: Aqui não estamos mais na heresia, mas na
completa apostasia
03.02.2014

“O sacro não é somente o rito: é a presença no rito da realidade que ele significa.
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Quando se mitiga o rito, se perde o sentido da substância que ele contém.
Não é de se admirar, portanto, que para alguns a Eucaristia se torne apenas uma simples
festa da fraternidade humana, na qual Deus se torna apenas um espectador.
Aqui não estamos mais na heresia, mas na completa apostasia.”
(Pensamento do Cardinal Giuseppe Siri tratto dalla rivista “Renovatio”, VI, 1970)
Créditos: Gercione Lima - Fonte: http://fratresinunum.com/
=============================================
Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
LEMBRANDO:
À exceção de muito poucos, todos os fiéis em breve tempo perderão a fé.
DISSE SANTO ANTÔNIO MARIA DE CLARET (1857)

"À exceção de muito poucos, todos os fiéis em breve tempo perderão a fé e a caridade,
verificando-se então a apostasia quase geral de que fala o Apóstolo em sua segunda
carta aos de Tessalônica: Porque isto (o Dia do Senhor) não acontecerá sem que primeiro
venha à apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.” (2Ts 2-3)
(La Época presente considerada como probablemente la última del mundo, segun los datos que
sobre estas cosas nos suministran las Santas Escrituras, los Santos Padres, y expositores de
aquellas, Santo Antonio Maria Claret, Editora Libr. Religiosa, 1857, p. 47)
"Já vão fundindo-se e consolidando-se o indiferentismo, o racionalismo e o
sensualismo... A insubordinação, a rebelião, o comunismo, a injustiça, a tirania, a
crueldade, a morte... Muitas dessas peças que devem compor a infernal máquina do
Anticristo se encontram perfeitamente cultivadas." (La Época presente considerada
como probablemente la última del mundo, segun los datos que sobre estas cosas nos
suministran las Santas Escrituras, los Santos Padres, y expositores de aquellas, Santo
Antonio Maria Claret, Editora Libr. Religiosa, 1857, p.24)
"Diz o sagrado texto que os apóstatas levarão em sua fronte e em suas mãos o nome ou
a marca da besta, para denotar a publicidade e o descaramento com que professarão o
anticristianismo. As mãos e a fronte são o que há de mais visível e público no homem, e
ao mesmo tempo são os dois símbolos mais expressivos do modo de obrar, o primeiro, e
do modo de pensar, o segundo." (La Época presente considerada como probablemente la
última del mundo, segun los datos que sobre estas cosas nos suministran las Santas
Escrituras, los Santos Padres, y expositores de aquellas, Santo Antonio Maria Claret,
Editora Libr. Religiosa, 1857, p.72-73)
"Como a fé de todos aqueles miseráveis será uma fé adormecida, ou melhor, morta,
esquecidos totalmente de Cristo e das máximas de Seu Evangelho, todas as suas
máximas, todos os seus pensamentos, todos os seus afetos e desejos serão carnais,
mundanos, terrenos, segundo indica a procedência da segunda besta." (La Época
presente considerada como probablemente la última del mundo, segun los datos que
sobre estas cosas nos suministran las Santas Escrituras, los Santos Padres, y expositores
de aquellas, Santo Antonio Maria Claret, Editora Libr. Religiosa, 1857, p.68-69)
"Aprovando esta prática a infernal conduta da primeira besta, aconselhará a todos,
pública e privadamente, que se acomodem as circunstâncias do tempo pelo bem da paz,
duma falsa e maldita paz (Jesus Cristo em tais casos não quer paz, senão guerra, e ele mesmo
diz que nos trouxe a guerra), e que por bem dessa paz tomem em suas mãos e em sua
fronte a marca da besta, isto é, que se declarem por ela. Assim, o farão muitos,
234

apostatando covardemente, mas os fiéis bem instruídos em seus deveres contestarão
com valor e ousadia" (La Época presente considerada como probablemente la última del
mundo, segun los datos que sobre estas cosas nos suministran las Santas Escrituras, los
Santos Padres, y expositores de aquellas, Santo Antonio Maria Claret, Editora Libr.
Religiosa, 1857, p.69) Fonte: http://advhaereses.blogspot.com/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMBRANDO...
SÃO GREGÓRIO MAGNO FALA SOBRE A SUBTRAÇÃO DE CARISMAS NOS TEMPOS DO
ANTICRISTO:
"Por uma terrível e misteriosa disposição de Deus, antes do aparecimento do Anticristo,
ficam subtraídos da Igreja os milagres e os prodígios. E especifica quais são estes: Se
esconde a profecia, desaparece a graça das curas, diminue a virtude de larga
abstinência, calam as palavras de doutrina, são excluídos todos os prodígios milagrosos.
Não é que a providência elimine completamente essas coisas,mas não as deixará ver
com frequência e claridade nos tempos do Anticristo. Isto Deus os permite, para que nas
dificuldades resplandeça mais a virtude dos bons, privada esta de quase toda multidão e
manifestação dos milagres. Estes não faltarão, mas em comparação com os que fará
Satanás parecerão pouco ou nada. Para o anticristo está se preparando um exército de
sacerdotes apóstatas".(S. Gregório Magno, Moralia in Job, XXXIX, 7, PL 76)
Fonte: Los carismas en la Iglesia, Domenico Grasso, ediciones Cristiandad
Diz na Sagrada Escritura:
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"JESUS disse-lhes: "Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando
escreveu: Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu coração está longe de Mim. Em
vão, pois Me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos (Is. 29,13).
Deixando o mandamento de DEUS, vos apegais à tradição dos homens." (Mc. 7, 6-9)
"Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em vez do
Criador, que é bendito pelos séculos. Amém!" (Romanos 1, 25)

Artigo do Site Amor Mariano: Como identificar infiltrados dentro da Igreja
Católica?
01.12.2013

Escrito por Olavo Freitas Mendonça
Dentro do caos que vivemos no mundo de hoje, é praticamente impossível não reparar no silêncio
ensurdecedor de alguns padres dentro da Igreja Católica sobre as causas desse caos, e o que é
infinitamente pior, não reparar que alguns Bispos, Padres, religiosos e religiosas, ajudam e
incentivam tudo aquilo que a Santa Mãe Igreja, como corpo místico de Cristo na terra, sempre
lutou e pregou contra.
Para entender esse processo histórico e buscar fazer corretamente uma leitura da realidade seria
necessário um livro extenso, porém, acredito que nesse pequeno artigo seja possível, de maneira
clara e fundamentada, apresentar as pessoas leigas e sacerdotes, que tem fé e que participam
ativamente da obra apostólica e eucarística, identificarem, de maneira simples e esquemática,
quem é quem na guerra nossa de cada dia, especificamente, dentro da própria Igreja Católica
Apostólica Romana no Brasil.
Mais uma vez lembro que não será possível fazer uma análise histórica mais profunda, pois ainda
estou estudando e me aprofundando pesadamente sobre esse tópico, mas acredito que é possível
um breve resumo dos fatos mais relevantes em um outro artigo.
Nessa análise procuraremos mostrar de maneira clara quem são os três atores principais da nossa
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realidade, no caso do clero, pois os leigos se aglutinam na mesma proporção em torno deles, por
isso o que se disser sobre o primeiro grupo, os sacerdotes, deve-se aplicar na mesma proporção e
medida ao segundo, no caso, aos leigos.
Existem hoje no Brasil, em todas as ordens e dioceses três tipos de padres (aqui aplica-se a
mesma definição a Bispos e religiosos (as)):
1- Os infiltrados;
2- Os mornos;
3- Os Fiéis.
É claro que em toda definição esquemática sempre se cometem erros e injustiças, por isso peço a
Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que primeiro Deus me perdoe se cometi
alguma injustiça, e segundo aos injustiçados, mas, infelizmente, é o que eu acredito depois de
muito estudo e observação da realidade, inclusive levantando inúmeras provas documentais e
audiovisuais. Por motivos óbvios, somente discorreremos sobre o Grupo 01, no caso os infiltrados,
pois os outros dois grupos os títulos são auto-explicativos e os encontramos e os identificamos em
quinze minutos de conversa ou quando olhamos para como se vestem.
Grupo 01, os infiltrados.
Define-se esse grupo como homens e mulheres que entraram para os seminários e conventos sem
fé, ou com uma fé incompatível com a professada pela Santa Mãe Igreja. Essas pessoas sofreram,
em grande parte dos casos, fortes traumas e frustrações na primeira ou segunda infância, ou na
adolescência, vindo a desenvolver graves problemas psicológicos e emocionais, e que por isso se
tornaram presas fáceis de doutrinação ideológica, sempre de cunho marxista-socialista, filiando-se,
ou não, a partidos políticos ou sociedades secretas, e buscando entrar na Igreja com objetivos
nefastos pré-definidos. Parece chocante, mas é a realidade. Durante a sua vida dentro da Igreja
procuram, através de proselitismo, “converter” outros seminaristas ou religiosos (as) a sua causa,
sempre recorrendo as mesmas fontes literárias, banidas ou não, e enfraquecendo a fé do máximo
de clérigos possível, buscando fazer que a fé deles seja imagem e semelhança da sua:
materialista, mesquinha, arrogante e cínica, ou seja, fé no deus do mundo, no materialismo
dialético do poder e do dinheiro, sempre com a conversa fiada de “opção preferencial aos pobres”.
Para que os Padres e leigos os identifiquem seguem dez dicas práticas.
Como identificar um Padre ou religioso (a) falsário infiltrado dentro da Igreja Católica:
1Ele não usa batina ou hábito religioso;
Como disse Madre Teresa de Calcutá, o demônio pode se disfarçar de humilde, mas nunca de
obediente. Por isso, ao mesmo tempo que diz que morre de amores pelos pobres e de ódio pelos
ricos e pelo poder “capitalista”, se nega terminantemente a obedecer naquilo que julga ser contra
os seus propósitos de desmoralização da Igreja. A batina é um exemplo perfeito.

2Ele usa uma “aliança negra” na mão;
Eles dizem que usam a aliança de “Tucum”, feita de planta amazônica, etc. Porém, nada mais é do
que a velha aliança negra usada em rituais ocultistas desde tempo imemoriais. Eles, no caso os
infiltrados, tem inclusive um filme para promover a prática, além de páginas de internet e
comunidades em redes sociais, onde dizem abertamente que a aliança negra é um pacto e quem
usa “deve morrer pelo seu ideal”. A aliança é colocada em cerimônia própria, com o devido pacto
de autoajuda.
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3Ele diz que tem opção preferencial pelos pobres, mas gosta de paróquias ricas,
mesmo que seja na periferia, com muitos grupos e atividades para jovens, como a
Pastoral da Juventude ou o Segue-Me;
Aqui em Brasília por exemplo, uma das cidades mais pobres do DF, a Cidade Estrutural, com mais
de 30 mil habitantes e com mais de 15 anos de existência, ficou durante todo esse período sem
paróquia, onde proliferaram mais de 300 denominações protestantes. A paróquia da cidade só foi
criada recentemente e o seu pároco é um sacerdote fiel a Igreja. Outro ponto é a obsessão pelos
jovens por esse tipo de padre, pois os jovens, pela pouca idade, experiência e sede de mudar o
mundo, são presas fáceis para doutrinação ideológica travestida de “teologia da libertação”.

4Segue a Teologia da Libertação.
Falsificação pseudoteológica criada pelos inimigos da Igreja no Século XVIII e que tomou a forma
atual nos terríveis anos pós concílio Vaticano II e do novo missal de Paulo VI. Foi difundida por um
padre herege peruano, como instrumentalização da fé católica no contexto da visão marxista da
luta de classes. Condenada pela Igreja, é hoje, de longe, a maior causa de apostasia da Fé no meio
católico. Expande-se como uma praga que tudo que toca apodrece. Tem como “ídolo” o ex-frade
Leonardo Boff, herege que é o porta voz da teologia da libertação no Brasil e no mundo. Boff, que
foi excomungado pela Igreja, até hoje é adorado pela sua obra literária e militante, uma mistura
de ideologia marxista-socialista, neo-paganismo (o papo furado da mãe terra Gaia é só um
exemplo), cristianismo, ambientalismo radical, panteísmo, etc. Só para constar, o irmão do herege
Leonardo Boff, Clodóvis, também é frade e luta contra tudo o que o irmão faz, sendo um religioso
fiel a Igreja.

5Pratica sacrilégio com a Eucaristia.
Uma das maiores desgraças desse tipo de sacerdote é o total desrespeito a Sagrada Eucaristia,
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onde, desobedecendo abertamente o missal, substitui a hóstia por pão comum, que deixa cair toda
sorte de migalhas consagradas no chão, e induzem os fiéis a auto comunhão, isto é, que a pessoa
pegue a hóstia consagrada, ou pão, e depois de umedecer no cálice com o sangue de Cristo,
comungue sozinha, o que é terminantemente proibido pela Igreja.

6Muda as sagradas vestes e paramentos para outras com apelos “Afro” ou
“indígenas”, além de substituir todos os objetos litúrgicos sagrados, feitos de metal e
dourados, por outros de barro ou na mesma linha das vestes, com motivos “indígenas”
ou “afro”.
Fazem isso de propósito, pois um dos seus objetivos é a dessacralização da Santa Missa e da
própria Igreja. É comum substituírem as imagens de Santos e da Virgem Maria, por pinturas
horrorosas, de estilo socialista, mostrando Jesus como revolucionário. É comum a retirada do
crucifixo com Jesus, pois eles tem ódio mortal ao sacrifício de Jesus na cruz, a sua ressurreição e a
Virgem Maria. Não é raro ouvir nas homilias que não existe a consagração a Maria, que ela era
mãe de um marginal e toda a sorte de blasfêmia.

7Filiação ideológica a partidos de esquerda.
Essa é uma das atitudes mais fáceis de identificar nesses infiltrados durante a suas homilias. Não
importa o quanto o partido político de esquerda odeie a Fé Católica, Jesus Cristo, a família, a vida
humana (especialmente dos bebezinhos que ainda não nasceram e que estão na barriga das
mães), incentive o consumo de drogas, a revolta, a violência, a revolução armada, o
descumprimento das leis e dos costumes morais, ele, no caso o padre infiltrado, sempre achará
algo de bom, de louvável, para citar, isso quando não apoia abertamente os partidos e
organizações que incentivam tudo o que acima foi mencionado. Não é raro que se convide ateus
declarados, marxistas cínicos e filósofos anticatólicos para pregar nos púlpitos paroquiais e
comungarem, em deboche declarado a Eucaristia e ao próprio Cristo.

Padre preso em manifestação “anti-capitalista”
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8Defensor de causas irreconciliáveis com a doutrina católica.
É comum, além do incentivo a partidos e organizações criminosas, esses “padres” defenderem
abertamente, ou por meio de eufemismos, causas passiveis de excomunhão automática, como o
marxismo, socialismo, sociedades secretas como a maçonaria, o “casamento” entre homossexuais,
o feminismo radical anti-família e pró-aborto, movimentos criminosos e o diabo a quatro.

Não existe crime ou imoralidade que não possa ser defendida pelos infiltrados.
9Frequenta lugares impróprios e se comportam de maneira escandalosa.
Outra característica desses infiltrados é a sua maneira escandalosa de se comportar e de
frequentar lugares inapropriados para um sacerdote. Por exemplo, frequentar bares e se
embebedar, ir a festas não religiosas onde existe toda a sorte de comportamentos obscenos, seja
para homossexuais ou não. Sim, uma parte desses clérigos são efeminados e não raras vezes,
especialmente depois de beber, partem para cima de homens jovens, ou quando não são
efeminados, vão para cima das meninas, se comportando de maneira escandalosa, dançando e
dando vexame.

Ex Padre Beto devidamente excomungado. Exemplo prático.
10- São obcecados por posição de poder, como pároco, reitor de seminário, diretor de
escola católica ou de PUC, professor de teologia, professor de filosofia, superior de
ordem, etc.
Como são materialistas é frequente que desviem recursos dos colégios e paróquias para a “causa”
socialista e para o próprio bolso, por isso é deveras necessário que os bons católicos exijam desse
tipo de “padre” ou “religioso” rigorosa prestação de contas de tudo que se arrecada e se gasta. É
necessário lembrar que como marxistas e socialistas que são, acham que a verdade é “um conceito
pequeno-burguês”, ou em outras palavras, eles acham que podem mentir o quanto quiserem pois
isso é aceito devido a luta pela causa dos “pobres e oprimidos pelo sistema”. Por isso, nunca se
deve acreditar no que falam, mas sim no que fazem, pois os seus atos é que darão conta, com
clareza, se são dignos de confiança ou não.

Por incrível que pareça essa reunião aconteceu dentro de uma PUC
Conclusão
Esse pequeno apanhado, muitas vezes genérico e impreciso, é exatamente isso, um apanhado, um
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resumo das principais condutas desse tipo de gente que, com uma fé fanática em uma ideologia
diabólica, dedica a sua vida a entrar na Igreja Católica e destrui-la por dentro. Por isso nos falou o
Senhor: “Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por
dentro são lobos arrebatadores.” Mt 7:15.

Além de todo o transtorno, a apostasia (perda de fé) causada por esse contra testemunho, esses
“falsos profetas” seguidores dessa teologia da libertação e da “filosofia” socialista ainda promovem
toda a sorte de publicações blasfêmicas, com um destemor incomum, além de uma cara de pau
inacreditável. Um exemplo é a bíblia edição pastoral, que além de uma capa ridícula, que mostra o
Nosso Senhor Jesus Cristo como um anão sendo aclamado por outro, usa símbolos que não tem
nada de católicos e que remetem ao ocultismo. Por dentro, praticamente todas as notas de rodapé
tem a releitura marxista, além de toda a sorte de manipulações ideológicas. Deve ser por isso que
ela não tem o “imprimatur” (autorização canônica para ser usada como meio de evangelização).
Por isso, essa bíblia não deve ser usada, muito menos comprada por católicos, pois é herética e
não tem o Imprimatur da Igreja. Eu recomendo a Bíblia da Ave Maria (sempre Maria vindo em
nosso socorro), que além de notas muito bem trabalhadas, tem mapas, missal, instruções para se
rezar o Santo Rosário, tabelas de medidas antigas, enfim, uma verdadeira bíblia de estudos que
nesses mais de dez anos sempre me guiou para a verdadeira compreensão do que Jesus disse e
dos costumes das épocas bíblicas.
Espero que esse pequeno texto possa trazer, senão a certeza, pelo menos um caminho de estudo
para aqueles que como eu a cinco anos atrás, percebeu que o mundo vai mal e que dentro da
nossa Santa Mãe Igreja Católica, em algumas paróquias, seminários, mosteiros, editoras católicas,
colégios, Universidades Católicas, Cúrias e movimentos, alguma coisa errada está se propagando
como uma praga, uma doença, um câncer, que se não for combatido, levará a nossa Igreja no
Brasil a uma crise pior do que a heresia ariana, onde os bons dormiram e quando acordaram a
Igreja quase acabou dissolvida em uma heresia maldita.
Rezemos pelos nossos Bispos, Padres e religiosos fiéis a doutrina católica, que com o amparo da
Virgem Santíssima e de todos os Santos, acordem do sono da morte e comecem a combater o bom
combate, antes que seja tarde demais.
Fonte: Site www.amormariano.com.br (visita recomendada)
================================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura:
“Ai de vós que chamais ao bem de mal e ao mal de bem, colocando as trevas como sendo
a Luz e a Luz como sendo as trevas.” (Isaías 5, 20)
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em vez do
Criador, que é bendito pelos séculos. Amém!" (Romanos 1, 25)
"Assim preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus". (São João 12, 43)

Para quem escreve Francisco? A Pastoral da Juventude (Revolucionária),
jovens inspirados pelo socialismo comunista
23.01.2015 - Para prestigiar o 11º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, realizado em
Manuas, de 11 a 25 de janeiro, o Vaticano enviou uma carta1 do Papa Francisco dirigida, com
afeto, a Aline Ogliari e Alberto Chamorro, dirigentes da Pastoral da Juventude, agradecendo,
através da carta, de participar “deste grande e bendito encontro”2, “a partilhar ‘a vida, o pão e a
utopia'”3. E concluiu a missiva, dizendo: “Joguem a vida por grandes ideais. Apostem em grandes
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ideais, em coisas grandes; não fomos escolhidos pelo Senhor para coisinhas pequenas, mas para
coisas grandes!.”4
Se todos são escolhidos para ser grandes, o que dizer daquilo que afirmou Santa Teresinha: “Se
todas as florinhas quisessem ser rosas, perderia a natureza as suas galas primaveris e os campos
os esmaltes das suas boninas”5. E ainda: “O amor de Nosso Senhor tanto se revela na alminha
mais simples, que nenhuma resistência opõe às suas graças, como nas almas que em vôos
sublimes se remontaram à perfeição”6. Mas, Bergoglio exorta os jovens a apostar em “coisas
grandes”7.
Para quem escreve o Vaticano? (Francisco)
Para a jovem Aline Ogliari, 23 anos, que em sua página no facebook, naquele mesmo dia fazia a
seguinte apologia: “Viva Evo Morales!!! Seguimos adelante, nuestra Pátria Grande!”8

(Nota de www.rainhamaria.com.br - Notem acima, que os jovens exibem uma faixa com
a imagem do anticristão, rebelde guerrilheiro comunista, Che Guevara, que é tratado e
venerado pela juventude como uma espécie de "cristo" revolucionário.

Talvez estes jovens que se declaram "católicos", não saibam que este seu "ídolo"
comunista declarou: “De fato, se o próprio Cristo ficasse no meu caminho, eu , como
Nietzsche, não hesitaria em esmagá-lo como a um verme".
CONTINUANDO O ARTIGO...
A mesma Aline, secretária nacional da Pastoral da Juventude, que apoiou Dilma Roussef nas
eleições de 2014 e afirmou numa carta9 aos jovens participantes do 11º encontro nacional que
“vários movimentos juvenis foram agentes fundamentais na reeleição da presidenta Dilma, porque
acreditaram que o projeto político vencedor representava de forma mais clara a linha de avanços
nos campos sociais e na garantia dos direitos, e o projeto popular em curso na América Latina.”10
Reconhece, naquele mesmo documento, “a capilaridade da PJ”11, como uma “das maiores
organizações juvenis do Brasil”12, a defender as seguintes bandeiras:
“…a luta contra a violência e o extermínio da juventude, expressa na Campanha Nacional Contra a
Violência e Extermínio de Jovens; a luta contra a redução da maioridade penal; o fim dos autos de
resistência; a desmilitarização da polícia; a defesa integral dos direitos das juventudes, respeitando
sua imensa diversidade; a democratização da mídia; e o fortalecimento dos instrumentos de
participação popular, que estimulam e valorizam o engajamento e a construção concreta, tanto a
partir dos mecanismos formais, como também pelas novas formas de participação – pela internet,
pela expressão cultural, pela experiência comunitária.”13
E mais:
“Nos unimos também a outros movimentos sociais que lutam pelo direito à terra, à moradia e aos
direitos básicos previstos, além da luta pela Reforma Política, pilar fundamental para o avanço
verdadeiramente popular e democrático, e base de tantas outras reformas necessárias.”14
E completa:
“Temos ainda a luta pela igualdade de gênero que precisa ser fortalecida em todos os espaços.
Enquanto estivermos junto à juventude, não nos faltará pelo que lutar.”15
Num outro artigo, intitulado “Organizando a esperança”16, publicado no site da Pastoral da
Juventude, Aline Ogliari disse ter ficado profundamente indignada com “os discursos vazios de ódio
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contra o PT e a Dilma”17 e do “conservadorismo ao extremo”18 da campanha eleitoral de 2014.
Mas, afinal, ela acredita na força da Pastoral da Juventude para mover o projeto revolucionário,
não só no Brasil, mas em toda a América Latina, pois, não foi o que o próprio Bergoglio pediu aos
jovens, na Jornada Mundial da Juventude de 2013, quando disse: “sejam revolucionários”19?

Por isso, Aline disse, com convicção:
“O sonho de um mundo de liberdade deve ser permanente! Ele revela o nosso jeito, a nossa
genética, e fala da essência juvenil que é a intensidade, a ousadia, a rebeldia. Construir o Reino de
Deus é um ato de resistência de quem insiste em sonhar, de subversividade de quem, dentro
desse sistema, anda na contramão.”15 E assim, concluiu: “não pedimos licença a ninguém para
construir o Reino. Essa deve ser uma das nossas alegrias!”20
Foi à jovem Aline, revolucionária, eleitora do PT e de Dilma, que atua pela reforma política que
favorece o projeto bolivariano da Pátria Grande, que o Vaticano escreveu, com toda a estima,
estendendo o elogio aos jovens revolucionários da PJ: “tenho muita esperança em vocês que dão
testemunho com as suas vidas desse Cristo libertador”.
PS: Quem será o ghost writter de Bergoglio ou quem teria escrito essa carta que Francisco assina?
***
Notas:
1.
http://www.cnbb.org.br/comissoes-episcopais-1/juventude-1/15721-papa-francisco-enviacarta-aos-participantes-do-11-enpj
2. Ibidem
3. Ibidem.
4.Ibidem.
5. Santa Teresinha do Menino Jesus, História de uma Alma, p. 27, Livraria Apostoloado da
Imprensa, Braga, Portugal, 1990.
6. Ibidem.
7.
http://www.cnbb.org.br/comissoes-episcopais-1/juventude-1/15721-papa-francisco-enviacarta-aos-participantes-do-11-enpj
8. https://www.facebook.com/aline.ogliari.9?fref=ts
9. http://www.pj.org.br/blog/carta-aberta-da-pastoral-da-juventude/
10. Ibidem.
11. Ibidem.
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. Ibidem.
16. http://www.pj.org.br/blog/organizar-esperanca-partilha-da-caminhada/
17. Ibidem.
18. Ibidem.
19. http://fratresinunum.com/2013/08/01/que-revolucao-quer-francisco/
20. http://www.pj.org.br/blog/organizar-esperanca-partilha-da-caminhada/
============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
VAMOS LEMBRAR O SEGUINTE...
Artigo de 23.11.2014 Francisco revolucionário e socialista, pediu luta por terra em reunião com sindicalistas
no Vaticano
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O papa Francisco teve uma reunião com uma comitiva da Central de Trabalhadores da
Argentina (CTA) nesta quarta-feira (19) e pediu que os sindicalistas “lutem pelos três T:
Teto, Terra e Trabalho”.

No encontro, que ocorreu na residência de Santa Marta, o deputado e sindicalista Victor
De Gennaro expressou seu apoio ao Pontífice por ter convocado uma “assembleia de
movimentos populares no Vaticano” e disse “apoiar firmemente a iniciativa”.

O político se referiu ao Encontro Mundial dos Movimentos Populares, realizado entre os
dias 27 e 29 de outubro, que trouxe para Roma centenas de líderes do mundo todo para
“encontrar soluções alternativas para a economia do descarte e da exclusão”.
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O Papa ainda pediu para o grupo continuar “combatendo todo tipo de trabalho escravo”
no país e no continente. As bandeiras sobre as formas de escravidão modernas e a luta
pela inclusão social através do trabalho são os atuais focos do sucessor de Bento XVI na
sociedade.
“Continuem com a vossa luta, caros irmãos e irmãs, faz bem a todos nós” — Papa
Francisco.

Segundo Pablo Micheli, secretário-geral da CTA, Francisco ainda agradeceu o apoio dos
argentinos as suas iniciativas, mas disse que “não é nada fácil” o processo de abertura
da renovação da Igreja Católica.
Fonte: http://fratresinunum.com - imagens www.rainhamaria.com.br
============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Francisco incentiva, aprova e apóia os socialistas (comunistas) mais uma prova dele ser
realmente revolucionário e antipapa.
A maioria dos católicos que infelizmente aplaudem este apoio de Francisco aos
movimentos populares ligados a luta de classes, socialistas com ramificações
comunistas, pensam que a Igreja não condena este tido socialismo, ou até desconhecem
que o Magistério dos Papas sempre condenou o socialismo, então, colocarei os
documentos e pronunciamentos dos últimos Papas.
E, NOVAMENTE DIREI: NÃO SE OPOR AO ERRO É APROVÁ-L0.
“Não te justifiques perante Deus, pois Ele conhece o fundo dos corações; não pretendas
parecer sábio diante do Rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte para
destruir a iniqüidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso, e
te exponhas a pecar contra a eqüidade.” (Eclo. 7, 5-6)
"Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos; quem não é de Deus, não
nos ouve. É nisto que conhecemos o Espírito da Verdade e o espírito do erro."(I São João
4, 6)
Os 10 últimos Papas condenam o socialismo, marxismo e comunismo.
O Papa Pio XI definiu que "ninguém pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e
verdadeiro socialista", porque "católico e socialista são termos antitéticos." (Pio XI,
Quadragésimo anno, Denziger, No. 2270).
Papa Pio IX (1846-1878):
“Transtorno absoluto de toda a ordem humana” “[…] tampouco desconheceis,
Veneráveis Irmãos, que os principais autores desta intriga tão abominável não se
propõem outra coisa senão impelir os povos, agitados já por toda classe de ventos de
perversidade, ao transtorno absoluto de toda a ordem humana das coisas, e entregá-los
aos criminosos sistemas do novo socialismo e comunismo.” (Pio IX, Encíclica Noscitis et
Nobiscum, 8 de dezembro de 1849 – Colección Completa de Encíclicas Pontifícias”, Editorial Poblet,
Buenos Aires, pág. 121).
Papa Leão XIII (1878-1903):
“[…] o “comunismo”, o “socialismo”, o “nihilismo”, monstros horrendos que são a
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vergonha da sociedade e que ameaçam ser-lhe a morte.” (Leão XIII, Encíclica Diuturnum
Illud, 29 de junho de 1881 – Editora Vozes Ltda., Petrópolis, pág. 16).
“Ruína de todas as instituições” “[…] suprimi o temor de Deus e o respeito devido às
suas leis; deixa cair em descrédito a autoridade dos príncipes; da livre curso e incentivo
à mania das revoluções; da asas às paixões populares, quebra todo freio, salvo o dos
castigos, e pela força das coisas ireis ter a uma subversão universal e à ruína de todas as
instituições: tal é, em verdade, o escopo provado, explícito, que demandam com seus
esforços muitas associações comunistas e socialistas.” (Leão XIII, Encíclica Humanum
Genus, de 20 de abril de 1884 – Editora Vozes Ltda., Petrópolis, págs. 20-21).
“[…] esta seita de homens que, debaixo de nomes diversos e quase bárbaros se chamam
socialistas, comunistas ou nihilistas, e que, espalhados sobre toda a superfície da terra,
e estreitamente ligados entre si por um pacto de iniqüidade, já não procuram um abrigo
nas trevas dos conciliábulos secretos, mas caminham ousadamente à luz do dia, e se
esforçam por levar a cabo o desígnio, que têm formado de há muito, de destruir os
alicerces da sociedade civil. É a eles, certamente, que se referem às Sagradas Letras
quando dizem: ‘Eles mancham a carne, desprezam o poder e blasfemam da majestade.’
(Jud. 8)” (Leão XIII, Encíclica Quod Apostolici Muneris, 28 de dezembro de 1878 – Editora Vozes
Ltda., Petrópolis, págs. 3-4).
“[…] todos sabem com que gravidade de linguagem, com que firmeza e constância o
Nosso glorioso Predecessor Pio IX, de saudosa memória, combateu, quer nas suas
Alocuções, quer nas suas Encíclicas dirigidas aos Bispos de todo o mundo, tanto os
esforços iníquos das seitas, como nomeadamente a peste do socialismo, que já irrompia
dos seus antros.” (Leão XIII, Encíclica Quod Apostolici Muneris, 28 de dezembro de 1878 –
Editora Vozes Ltda., Petrópolis, pág. 7).
“[…] os socialistas e outras seitas sediciosas que trabalham há tanto tempo para arrasar
o Estado até aos seus alicerces.” (Leão XIII, Encíclica Libertas Praestantissimum, 20 de junho
de 1888 – Editora Vozes Ltda., Petrópolis, pág. 16)
“É necessário, […] que trabalheis para que os filhos da Igreja Católica não ousem, seja
debaixo de que pretexto for, filiar-se na seita abominável (do socialismo), nem favorecêla.” (Leão XIII, Encíclica Quod Apostolici Muneris, 28 de dezembro de 1878 – Editora Vozes Ltda.,
Petrópolis, pág. 14).
Inimigo da sociedade e da Religião
“[…] temos necessidade de corações audaciosos e de forças unidas, numa época em que
a messe de dores que se desenvolve diante de nossos olhos é demasiado vasta, e em que
se vão acumulando sobre nossas cabeças formidáveis perigos de perturbações ruinosas,
em razão principalmente do poder crescente do socialismo. Esses socialistas insinuam-se
habilmente no coração da sociedade. Nas trevas das suas reuniões secretas e à luz do
dia, pela palavra e pela pena, impelem a multidão à revolta; rejeitam a doutrina da
Igreja, negligenciam os deveres, só exaltam os direitos, e solicitam as multidões de
desgraçados, cada dia mais numerosos, que, por causa das dificuldades da vida, se
deixam prender a teorias enganosas e são arrastados mais facilmente para o erro. Tratase ao mesmo tempo da sociedade e da Religião. Todos os bons cidadãos devem ter a
peito salvaguardar uma e outra com honra.” (Leão XIII, Encíclica Graves de Communi, 18 de
janeiro de 1901 – Editora Vozes Ltda., Petrópolis, págs. 15-16).
“… era o Nosso dever advertir publicamente os católicos dos graves erros que se
ocultam sob as teorias do socialismo, e do grande perigo que daí resulta, não somente
para os bens exteriores da vida, mas também para a integridade dos costumes e para a
Religião.” (Leão XIII, Encíclica Graves de Communi, 18 de janeiro de 1901 – Editora Vozes Ltda.,
Petrópolis, pág. 04).
“… a Igreja do Deus vivo, que é ‘a coluna e o sustentáculo da verdade’ (1 Tim. 3,15),
ensina as doutrinas e princípios cuja verdade consiste em assegurar inteiramente a
salvação e tranqüilidade da sociedade e desarraigar completamente o germe funesto do
socialismo.” (Leão XIII, Encíclica Quod Apostolici Muneris, 28 de dezembro de 1878 – Editora
Vozes Ltda., Petrópolis, pág. 7.).
Os comunistas, os socialistas e os niilistas são uma “peste mortal que se introduz como a
serpente por entre as articulações mais íntimas dos membros da sociedade humana, e a
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coloca num perigo extremo.” (Leão XIII, Encíclica Quod Apostolici Muneris, 28 de dezembro de
1878 – Editora Vozes Ltda., Petrópolis, pág. 03).
Os socialistas, os comunistas e os niilistas “nada deixam intacto ou inteiro do que foi
sabiamente estabelecido pelas leis divinas e humanas para a segurança e honra da
vida.” (Leão XIII, Encíclica Quod Apostolici Muneris, 28 de dezembro de 1878 – Editora Vozes
Ltda., Petrópolis, pág. 04).
O socialismo diverge diametralmente da Religião Católica.
“… ainda que os socialistas, abusando do próprio Evangelho, a fim de enganarem mais
facilmente os espíritos incautos, tenham adotado o costume de o torcerem em proveito
da sua opinião, entretanto a divergência entre as suas doutrinas depravadas e a
puríssima doutrina de Cristo é tamanha, que maior não podia ser. Pois ’que pode haver
de comum entre a justiça e a iniquidade? Ou que união entre a luz e as trevas?’ (2 Cor. 6,
14).” (Leão XIII, Encíclica Quod Apostolici Muneris, 28 de dezembro de 1878 – Editora Vozes
Ltda., Petrópolis, pág. 8).
Papa São Pio X (1903-1914)
O sonho utópico de reconstruir a sociedade trará o socialismo
“O equívoco está desfeito; a ação social do Sillon não é mais católica. […] Porém, mais
estranhas ainda, ao mesmo tempo inquietantes e acabrunhadoras, são a audácia e a
ligeireza de espírito de homens que se dizem católicos, e que sonham refundir a
sociedade […] e estabelecer sobre a terra, por cima da Igreja Católica, ‘o reino da justiça
e do amor’, com operários vindos de toda parte, de todas as religiões ou sem religião,
com ou sem crenças, […] Que é que sairá desta colaboração? Uma construção
puramente verbal e quimérica, em que se verão coruscar promiscuamente, e numa
confusão sedutora, as palavras liberdade, justiça, fraternidade e amor, igualdade e
exaltação humana, e tudo baseado numa dignidade humana mal compreendida. Será
uma agitação tumultuosa, estéril para o fim proposto, e que aproveitará aos agitadores
de massas, menos utopistas. Sim, na realidade, pode-se dizer que o Sillon escolta o
socialismo, o olhar fixo numa quimera.” (São Pio X, Carta Apostólica Notre Charge Apostolique
(Nosso encargo apostólico), aos Bispos da França, Sobre os erros do Sillon, 25 de Agosto de 1910,
n. 34. – Apud Plinio Corrêa de Oliveira, Em Defesa Da Ação Católica, 2ª edição – março de 1983,
Artpress Papéis e Artes Gráficas Ltda, São Paulo).
Papa Bento XV (1914-1922):
A condenação do socialismo não deveria jamais ser esquecida
“Não é nossa intenção aqui repetir os argumentos que demonstram claramente os erros
do socialismo e de doutrinas semelhantes. Nosso predecessor, Leão XIII, muito
sabiamente já o fez em encíclicas verdadeiramente memoráveis; e Vós, Veneráveis
Irmãos, tomareis o maior cuidado para que esses graves preceitos não sejam jamais
esquecidos, mas sempre que as circunstâncias o exigirem, eles deverão ser expostos
com clareza e inculcados nas associações católicas e congressos, em sermões e na
imprensa católica.” (Bento XV, Encíclica Ad Beatissimi Apostolorum, 1° de novembro de 1914, n.
13).
Papa Pio XI (1922-1939):
“O socialismo concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã.”
“E se o socialismo estiver tão moderado no tocante à luta de classes e à propriedade
particular, que já não mereça nisto a mínima censura? Terá renunciado por isso à sua
natureza essencialmente anticristã? Eis uma dúvida, que a muitos traz suspensos.
Muitíssimos católicos, convencidos de que os princípios cristãos não podem jamais
abandonar-se nem obliterar-se, volvem os olhos para esta Santa Sé e suplicam
instantemente que definamos se este socialismo repudiou de tal maneira as suas falsas
doutrinas, que já se possa abraçar e quase batizar, sem prejuízo de nenhum princípio
cristão. Para lhes respondermos, como pede a Nossa paterna solicitude, declaramos: O
socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico, ou como “ação”,
se é verdadeiro socialismo, mesmo depois de se aproximar da verdade e da justiça nos
pontos sobreditos, não pode conciliar-se com a doutrina católica, pois concebe a
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sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã.” (Pio XI, Encíclica
Quadragesimo Anno”, 15 de maio de 1931 – Editora Vozes Ltda., Petrópolis, págs. 43-44).
Socialismo católico, uma contradição: ”Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico
e verdadeiro socialista.”
“E se este erro, como todos os mais, encerra algo de verdade, o que os Sumos Pontífices
nunca negaram, funda-se, contudo numa concepção da sociedade humana
diametralmente oposta à verdadeira doutrina católica. Socialismo religioso, socialismo
católico são termos contraditórios: ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e
verdadeiro socialista.” (Pio XI, Encíclica Quadragesimo Anno”, 15 de maio de 1931 – Editora
Vozes Ltda., Petrópolis, págs. 44).
Falsa conciliação: Não é lícito mitigar os princípios católicos para se aproximar dos
socialistas.
“Mas não se vá julgar que os partidos socialistas, não filiados ainda ao comunismo,
professem já todos teórica e praticamente esta moderação. Em geral, não renegam a
luta de classes nem a abolição da propriedade, apenas as mitigam. Ora, se os falsos
princípios assim se mitigam e obliteram, pergunta-se, ou melhor, perguntam alguns sem
razão, se não será bem que também os princípios católicos se mitiguem e moderem, para
sair ao encontro do socialismo e congraçar-se com ele a meio caminho. Não falta quem
se deixe levar da esperança de atrair por este modo os socialistas. Esperança vã! Quem
quer ser apóstolo entre os socialistas é preciso que professe franca e lealmente toda a
verdade cristã, e que de nenhum modo feche os olhos ao erro.” (Pio XI, Encíclica
Quadragesimo Anno”, 15 de maio de 1931 – Editora Vozes Ltda., Petrópolis, págs. 42-43).
Papa Pio XII (1939-1958):
A socialização total tornaria pavorosa realidade a imagem terrificante do Leviatã.
“Ademais, a proteção do indivíduo e da família, frente à corrente que ameaça arrastar a
uma socialização total, em cujo fim se tornaria pavorosa realidade a imagem terrificante
do Leviatã. A Igreja travará esta luta até o extremo, pois aqui se trata de valores
supremos: a dignidade do homem e a salvação da alma.” (Pio XII, Radiomensagem de 14 de
setembro de 1952 ao Katholikentag de Viena. Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, vol.
XIV, p. 314.).
Perigos da mentalidade socialista
Não se pode cair no erro de “retirar … o gerenciamento dos meios de produção da
responsabilidade pessoal dos proprietários privados [indivíduos ou companhias] para
transferi-lo à responsabilidade coletiva de grupos anônimos, [uma situação] que se
acomodaria muito bem com a mentalidade socialista.” (Pio XII, Discurso aos Congressos de
Estudos Sociais e à União Social Cristã, 5 de junho de 1950.).
Papa João XXIII (1958-1963):
“O Papa Pio XI enfatizou a fundamental oposição entre o comunismo e o Cristianismo, e
deixou claro que nenhum católico pode subscrever nem mesmo o socialismo moderado.
A razão está em que o socialismo funda-se em uma doutrina a respeito da sociedade
humana que é ligada ao tempo e não toma em conta nenhum outro objetivo que o bemestar material. Desde que ele propõe uma forma de organização social que tem em vista
unicamente a produção, ele coloca uma muito severa restrição á liberdade humana, ao
mesmo tempo que viola a verdadeira noção de autoridade social.” (João XXIII, Encíclica
Mater et Magistra, 15 de maio de 1961, n. 34).
Papa Paulo VI (1963-1978):
Em 1965 durante o Concílio Vaticano II, Paulo VI recebeu o Conselho Episcopal Latino-Americano e
na sua alocução ele atenta para o “Ateísmo marxista”. Ele o apresenta como uma força perigosa,
largamente difundido e extremamente nociva, que se infiltra na vida econômica e social da
América Latina e pregando a “Revolução violenta como único meio de resolver os problemas.”
(Extraído do livro “Le Rhin se jette dans le tibre”, pág 273. Ralph Wiltgen. Ed Editions du Cédre
1974, 5a tiragem).
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“Muito freqüentemente os cristãos, atraídos pelo socialismo, tendem a idealizá-lo em termos que,
além de tudo o mais, são muito genéricos: um desejo de justiça, solidariedade e igualdade. Eles se
recusam a reconhecer as limitações do movimento socialista histórico, que continua condicionado
pelas ideologias das quais se originaram.” (Paulo VI, Carta Apostólica Octogesima Adveniens, 14
de maio de, 1971, n. 31).
Papa João Paulo II: (1978-2005)
Analise dos dois sistemas.
“Nesta luta contra um tal sistema (o Papa está falando do capitalismo selvagem) não se veja,
como modelo alternativo, o sistema socialista, que, de fato, não passa de um capitalismo de
estado, mas uma sociedade do trabalho livre, da empresa e da participação” (no. 35) “A Igreja
reconhece a justa função do lucro, como indicador do bom funcionamento da empresa” (no. 35)
“Aquele Pontífice (Leão XIII), com efeito, previa as conseqüências negativas, sob todos os aspectos
– político, social e econômico – de uma organização da sociedade, tal como a propunha o
“socialismo”, e que então estava ainda no estado de filosofia social e de movimento mais ou menos
estruturado. Alguém poderia admirar-se do fato de que o Papa começasse pelo “socialismo” a
crítica das soluções que se davam à “questão operária”, quando ele ainda não se apresentava –
como depois aconteceu – sob a forma de um Estado forte e poderoso, com todos os recursos à
disposição. Todavia Leão XIII mediu bem o perigo que representava, para as massas, a
apresentação atraente de uma solução tão simples quão radical da “questão operária”. (n°. 12).
Sobre a proposição antropológica do socialismo.
” Aprofundando agora a reflexão delineada (…) é preciso acrescentar que o erro fundamental do
socialismo é de caráter antropológico. De fato, ele considera cada homem simplesmente como um
elemento e uma molécula do organismo social, de tal modo que o bem do indivíduo aparece
totalmente subordinado ao funcionamento do mecanismo econômico-social, enquanto, por outro
lado, defende que esse mesmo bem se pode realizar prescindindo da livre opção, da sua única e
exclusiva decisão responsável em face do bem e do mal. O homem é reduzido a uma série de
relações sociais, e desaparece o conceito de pessoa como sujeito autônomo de decisão moral, que
constrói, através dessa decisão, o ordenamento social. Desta errada concepção da pessoa deriva a
distorção do direito, que define o âmbito do exercício da liberdade, bem como a oposição à
propriedade privada”. (no. 13).
“Na Rerum Novarum, Leão XIII com diversos argumentos, insistia fortemente, contra o socialismo
de seu tempo, no caráter natural do direito de propriedade privada. Este direito, fundamental para
a autonomia e desenvolvimento da pessoa, foi sempre defendido pela Igreja ate nossos dias” (Enc.
Centesimus Annus, tópico 30 da ed. Paulinas)
Comentário do leitor Alcleir:
Ao longo de dois mil anos tudo que a Igreja fez foi dar de comer a quem tem fome, vestir quem
está nu e instruir os ignorantes. Os primeiros hospitais e sanatórios do mundo foram criados pela
Igreja. As primeiras universidades do mundo foram criadas pela Igreja. De dentro do povo católico
nasceram as SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA. A Igreja forjou a santidade de homens e
mulheres extraordinários como São Francisco de Assis, São Vicente de Paula, São Martinho de
Tours, São Bernardo de Claraval. Santos que renunciaram ao mundo para abraçar a causa de
Cristo e o serviço aos pobres e doentes. Com o regime de suserania e vassalagem a Igreja
amparou e protegeu o camponês que deixou de ser um mero escravo do senhor de terras para ser
um servo da gleba que, embora preso a um pacto de vassalagem, era livre para ter seus bens e
seus animais.
Em todos estes tempos a Igreja nunca pregou o conceito de “luta” como método para
fazer “justiça social”.
Pelo contrário.
Pregou a OBEDIÊNCIA e SUBMISSÃO dos trabalhadores para com seus patrões; A
CARIDADE dos homens de negócio para com os desempregados; A GRATIDÃO dos pobres
para com seus benfeitores; A PACIÊNCIA dos doentes diante das enfermidades; A Igreja
não prega a luta nem busca terra, teto e trabalho. Quem busca isto é Karl Marx. (e seus
seguidores socialistas/comunistas).
A Igreja busca o Reino de Deus e Sua Justiça. Importa buscar antes a Justiça de Deus,
pois com ela tudo o mais será dado por acréscimo (Mateus 6,33).“Tirai-lhe o talento e
dai ao que tem dez, pois aquele que tem em abundância lhe será dado mais ainda, mas
ao que não tem, lhe será tirado até aquilo que julga ter. Quanto a este servo inútil, jogaio nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes“. (Mateus 25,28-30)
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Francisco, Jesus nunca foi marxista socialista…nem a Igreja.
Diz na Sagrada Escritura:
“O meu Reino não é deste mundo. Se o meu Reino fosse deste mundo, os meus súditos
certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu
Reino não é deste mundo.” (João 18, 36)
www.rainhamaria.com.br

Nomear cardeal mulher é em tese possível, diz porta-voz do Papa
Francisco
06.11.2013

O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, disse que teoricamente e teologicamente é
possível a nomeação de uma mulher como cardeal pelo papa Francisco, mas que isso não
está no horizonte --ao menos de curto prazo.
O próximo consistório (reunião para nomeação de cardeais) está marcado para fevereiro. "Não é
uma possibilidade realista. Teológica e teoricamente, é possível [nomear uma mulher cardeal]:
para alguém ser cardeal, em tese, não é preciso ter sido ordenado [padre]. Mas daí a sugerir que o
papa nomeará mulheres cardeais no próximo consistório não é nem remotamente realista",
declarou.
Ele não afirmou que isso nunca ocorrerá, porém, apenas que não na próxima leva de nomeações.
As especulações sobre o assunto começaram em setembro, quando o ex-padre Juan Arias,
correspondente do jornal espanhol "El País" no Brasil, escreveu um artigo dizendo que Francisco
cogitava elevar mulheres ao cardinalato.
No fim de semana, foi o irlandês "Irish Times" que levantou o tema, o que levou à manifestação de
Lombardi.
Embora essa possibilidade nunca tenha sido confirmada, chegaram a circular nomes de mulheres
"cardinaláveis", como a teóloga Linda Hogan, do Trinity College de Dublin (Irlanda), e a expresidente irlandesa Mary McAleese. Desde sua eleição, Francisco tem dito que é necessário dar
maior participação às mulheres na igreja.
Fonte: Folha de SP

Um ano de Francisco: Nunca um Papa foi tão amado pelos inimigos da
Igreja
13.03.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Este artigo é do valoroso site Fratres in Unum.com, mas eu tomei a liberdade de
adicionar algumas imagens e comentários (em vermelho) para melhor demonstrar este
texto do Padre Cristovão.
===================================
Um ano com Francisco. Um ano de sobressaltos.
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Por Padre Cristóvão
“Quando Pedro foi a Antioquia, eu o enfrentei em público, porque ele estava claramente
errado” (Gal. II,11)
Do site Fratres in Unum.com - Assim como um náufrago, como sobrevivente a uma catástrofe
naval, me sinto após um ano com Francisco. A cada manhã, um desassossego pelo que poderá vir.
Uma entrevista?, uma declaração ambígua?, um “pito” homilético?, uma rotulação?… E tudo, tudo!,
entre os aplausos histéricos da mídia anticatólica!
Nunca um papa foi tão amado pelos inimigos de Cristo!!!
De fato, a revolução chegou ao papado, e a instabilidade se tornou o protocolo no vértice da
Igreja.
Pseudo-profetas
Sempre desconfiei de quem “chuta”, acerta e, por fim, se autodenomina profeta. Contudo, certos
“chutes” são demasiadamente certeiros; tão certeiros que deixam de parecer “chutes”.
Poucos se deram conta, mas, quatro dias – quatro! – após a renúncia de Bento XVI, um político
italiano, Mario Staderini, secretário do Partido Radical (que se define anti-proibicionista e, por isso,
trabalhou na legalização do divórcio, aborto etc.), fez a seguinte declaração numa entrevista
na Radio Radicale:
“Pergunta. Esta foi também a semana da abdicação do papa. Você, que tem uma atenção menos
teológica em relação às coisas do Papa, o que pensa daquilo que aconteceu no Vaticano?
Vou lhe surpreender. Creio que existam duas estradas que temos adiante: ver esta abdicação
como algo de valor dessacralizante da figura do papa ou, como diz Giuliano Ferrara, como algo que
levará a fortalecer e animar o magistério de Ratzinger e também o anterior. Penso uma coisa: o
verdadeiro desafio para o próximo Papa será o de libertar a Igreja do poder temporal, daquele
imenso poder econômico e político que deriva de ser ela a maior proprietária imobiliária do mundo
e de ter alguns impérios financeiros e econômicos. Daquele poder que determinou as lutas pelo
controle, um poder que está em grau de condicionar os Estados, de corromper os Estados, mas
sobretudo à própria Igreja. Por isso, creio que o próximo papa deva se chamar Francisco I, como
São Francisco, o pobrezinho de Assis, que se libertou de todas as suas posses para viver melhor
segundo o Evangelho, ao invés de viver segundo a Igreja de Roma. Francisco I teria este
significado e creio que seja o auspício máximo que se possa fazer neste momento. Haverá também
um motivo pelo qual há 800 anos após a morte de São Francisco nenhum papa tenha decidido
chamar-se Francisco, e o entendo também porque seria difícil andar por aí com o nome do símbolo
da pobreza enquanto se continua a ser o maior proprietário de coisas. Creio que este, então, será
o desafio do próximo Papa, e este não é tampouco algo irrealizável. Por exemplo, se poderia
converter todo o patrimônio do Vaticano em um grande fundo para benefícios universais, a ser
confiado eventualmente à ONU em forma de depósito, no sentido de que, se a ONU se
comportasse mal, seria retomado, segundo as regras do direito internacional; um grande fundo
que tenha como objetivo garantir o direito humano a viver sem a miséria, e creio que ninguém
melhor que a Igreja poderia dar início a isso, com a condição, porém, de se separar daquela que
foi nestes anos a verdadeira causa que destruiu a própria possibilidade de se ocupar da
religiosidade, antes que simplesmente continuar a falar de moral e sobre a vida das pessoas. Creio
que seja este um desafio importante que poderia, depois, ter reflexos positivos sobre os Estados.
Façamos um exemplo: todos sabem o que penso do “oito por mil” (quota dos impostos que o
Estado redistribui, à escolha do contribuinte, às instituições religiosas, ndt), mas, de Francisco I,
eu esperaria que dissesse ao Estado Italiano que este dinheiro alimente diretamente este fundo.
Antes, melhor ainda: a garantia será que, se o Estado continuar dando-o à Igreja Católica, esta se
ocupará de depositá-lo neste fundo. Então, bem-vindo, eu espero Francisco I”.
Quatro dias depois da renúncia de Bento XVI. Vinte e cinco dias antes da eleição de Francisco.
Estranho. Mais estranho ainda é que estas palavras tenham sido retiradas do site da Radio
Radicale, e possam apenas ser visualizadas em cache.
Também foi estranha a “profecia” de Leonardo Boff, que, em sua conta do twitter, chegou a
anunciar o nome de Francisco, embora errando sobre quem seria o eleito. Ele também “adiantou”
vários passos do programa de seu pontificado. Não erra nunca este Boff!… Profeta? Chutador de
sorte? Insider information? Como diriam os italianos, chi lo sa?
Entusiasmo das massas
Entretanto, não deixa de causar estranhamento o entusiasmo apaixonado infundido com todo zelo
“apostólico” pela mídia que, convenhamos!, é tudo, menos uma devota amante do Romano
Pontífice.
O fenômeno quase hipnótico causado pelo compulsivo noticiário de todos os atos de Francisco,
mesmo dos mais repetidos e banais, gerou um autêntico fenômeno midiático que, contrariamente
a uma autêntica convicção de fé, cria apenas a admiração por um personagem artificialmente
forjado, por uma figura mitificada enquanto viva, por alguém cuja imagem é cuidadosamente
apresentada ao culto do povo, em suma, por um papa-star, com direito inclusive a uma revista de
fofocas, tipo “Contigo”, totalmente dedicada a ele. Mas… em troca de que?…
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A propósito, notemos, isto se deu desde o primeiro instante, sem o mínimo resvalo. De repente, os
repórteres se transformaram em evangelistas; e a Igreja, de repente, deixa todos os seus supostos
escândalos de lado, e todos começam a viver em função de… um homem.
Papa versus Francisco
Sim!, não me engano quando digo que a Igreja está vivendo em função de um homem, pois,
enquanto Francisco ostenta sua humildade, e o faz com uma autoproclamação narcísica
retumbante, vai insuflando sua pessoa, enquanto demole o papado católico. Francisco, sim; o
Papa, não.
Houve até um bispo, presidente da Conferência Episcopal Polonesa, que não aguentou o baque, e
disse mesmo: “Com o Papa, se combate hoje, na Polônia, contra os bispos: Papa Francisco bom,
bispos maus; Papa Francisco, sim; bispos e Igreja na Polônia, não”. É o resumo da ópera. Alguém,
que deveria se sacrificar no pontificado, ocultando o seu “eu” para que nele resplandecesse o
Sucessor de Pedro, o Vigário de Cristo, imola o sumo pontificado em homenagem a si mesmo.
“Darás a vida por mim?
Ainda hoje, me negarás três vezes”
A vaidade nada franciscana de Francisco transparece em todo o seu cuidado por não parecer
incômodo e amigo do crucificado, do rejeitado pelo mundo. Não! Francisco não quer a cruz, quer a
glória!
Por isso, desfila entre as personalidades mais homenageadas. Nunca se viu um papa tão
amado por ateus, abortistas...

(Papa Francisco com o presidente do Uruguai, José Mujica, que se declara ateu convicto,
também abortista e favorável ao casamento gay, tendo liberado o aborto, a união gay e a
maconha no seu Pais. José Mujica declarou: "Este papa é um homem sábio")
...amado por gaysistas...

(Revista gay escolhe Papa Francisco 'personalidade do ano' nos EUA. A revista
argumentou que concedeu a honraria ao Papa porque, ainda que ele se mantenha
contrário ao casamento gay, seu pontificado demonstrou uma profunda mudança na
retórica (anti-gay) em relação a seus predecessores. Quando retornava ao Vaticano,
após a visita ao Brasil, o papa declarou: "quem sou eu para julgar um homossexual",)
...amado por comunistas e simpatizantes da Teologia da Libertação...
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(Foi em uma audiência pessoal, na Casa Santa Marta, sem holofotes, entre dois velhos
conhecidos que Francisco e Gustavo Gutiérrez (foto) se abraçaram ontem, em Roma,
simbolizando essa “nova e revolucionária” Igreja... (...) A Teologia da Libertação voltou
a entrar nos aposentos vaticanos.)
E pasmem! Amado até por roqueiros satanistas. Francisco é uma unanimidade, como
raramente se deu... (os que são do mundo, valorizam o que é do mundo...)

(Vários grupo de rock metal demonstraram admiração especial pelo Papa Francisco,
devido a sua abertura social em relação aos outros papas mais conservadores)
Infelizmente, nós, católicos, precisamos assistir o triste espetáculo de um papa que se
desentende dos “valores inegociáveis”, para a alegria dos relativistas. Claro, elogia o
predecessor! Mas, sabem quem construiu a expressão que Francisco diz não entender? Adivinhem.
Nada mais, nada menos que… Bento XVI. Esta expressão foi cunhada por ele num discurso dirigido
ao Parlamento Europeu, e se tornou uma categoria utilizada em muitos importantes debates de
relevância pública. Mas, compreendamos, Francisco estava desinformado.
Desgraçadamente, Francisco se exime em falar dos temas mais espinhosos, cria expectativas de
uma revolução doutrinal tocando o santo sacramento do matrimônio e a Santíssima Eucaristia, se
comporta como alguém que está acima da doutrina, com aquela superioridade típica dos
progressistas a la Kasper, que se consideram superiores à tradição da Igreja por estarem
imantados por uma áurea sacra de modernidade, regra e medida de tudo o mais. Leviano, dá a
impressão de que tudo é mutável, enquanto ele mesmo se impõe com sua autoridade, fazendo de
seu próprio arbítrio o padrão para o resto.
“Apascenta o meu rebanho”
De fato, poucos papas foram tão autoritários como Francisco. Canonizações faz por decreto,
dispensando milagres e cerimônias. A humildade usa diante das câmeras, mas, na prática, faz tudo
aquilo que quer. Nomeia Mons. Ricca, ligado ao lobby gay; é publicamente alertado mas, nomeado
estava, nomeado ficou. Aliás, Francisco é infalível. (pensa ser) Nenhum Papa (pensou ser) é tão
infalível quanto ele.
Deste rebanho, Francisco se sente o dono, não o vigário do dono. Por isso, trata com tanta
ligeireza o que é grave, prega como um pároco, sem medir suas palavras, nem considerar o seu
alcance. Na entrevista à Globo, disse que era um “inconsciente”. E, de fato, tem demonstrado que
o é, mesmo!
Os pobres de Francisco
“Pobres”. Palavra que sempre aparece à boca de Francisco. Contudo, que pobres são esses? Os
mendigos, moradores de rua, os pobres das praças da vida?… Não! Os pobres de Francisco são os
pobres dos “intelectuais orgânicos”, das ONGs, da ONU.
Sobre estes pobres escreveram-se bibliotecas, distribuíram-se doutorados, gastaram-se milhões
em conferências, enquanto eles estão cada dia mais pobres. Na boca de Francisco, “pobre” soa
demagogia, populismo. Talvez por isso ele foi indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz.
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A caridade cristã nunca foi retórica, sempre foi prática e, por isso, pouco loquaz, porque muito
ocupada em fazer, pois sabe-se que a perda de tempo equivale à perda de vidas.
A fé de Pedro
Diante de palavras tão severas, o leitor brasileiro, viciado em rotular pessoas por suas posturas,
tentará colocar-me entre os inimigos do papa reinante. Se o fizer, errará. Meu sentimento, é o
mesmo de Cristo:
“Simão, Simão, eis que satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo; eu,
porém, roguei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres,
confirma teus irmãos” (Luc. XXII,31-32).
A palavra aqui traduzida por “desfaleça”, ekleipo, fala de omissão, falha, morte, cessação. Fala,
portanto, de uma fé que se esvaiu…, porque a fé de Pedro pode definhar. E nós temos de estar
preparados para esta eventualidade que, atualmente, não é apenas teórica.
Ao mesmo Pedro que disse Cristo: “bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi
carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela” (Math. XVI,17-18), versículos depois diz “afasta-te de mim, satanás! Tu me serves de
pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens” (Math. XVI,23).
De pedra de fundamento para pedra de tropeço deu-se apenas um passo: de pensar segundo Deus
para pensar segundo os homens. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a Igreja, mas
Pedro pode ser chamado de satanás, quando se afasta da confissão de fé, que se faz o fundamento
da Igreja.
No fundo de tudo isso, permanece a oração de Cristo, cuja única intenção é clara: “para que a tua
fé não caia”. É a fé que precisamos conservar, é ela que nos norteará na confusão e será o nosso
porto seguro, pois “sem fé, é impossível agradar a Deus” (Heb. XI,6).
Portanto, compete-nos rezar pelo Papa, a fim de que esteja alicerçado na fé, não em suas opiniões
pessoais, nem muito menos na simpatia mundana, e, quando sua fé desfalece, não hesitarmos em
ter as mesmas atitudes de São Paulo: “quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente,
porque ele se tornara digno de censura”.
Na senda dos Santos
Foi com esta piedade firme e sem anonimato que Deus conduziu a Igreja em tempos de crise.
Nisso, resplandece Santa Catarina de Sena, cujo amor sublime ao Papa chegava à tão arroubados
transbordamentos que lhe faziam chamá-lo de il dolce Cristo in terra, sem anestesiá-la para o
dever de censurá-lo e exortá-lo para que cumprisse o seu dever.
Ninguém amava o Papa com tamanha devoção como ela, nem tampouco alguém o repreendia com
tanta liberdade e energia, porque tais coisas não são contraditórias senão para quem cultiva o
respeito humano como desculpa para a manutenção de seu próprio conforto.
Que os santos de todos os tempos, heróis da fé e da coragem, ensinem-nos a amar, a orar, a
reparar… e a resistir, quando isso é necessário.
O dilúvio está forte. O mar, encapelado. A borrasca, terrível. Mas, mesmo em meio a seus
destroços, a nau não será tragada. Agarrados às ruínas, creio firmemente que não
soçobraremos. Fonte: Fratres in Unum.com
===============================
Nota final de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Infelizmente, ainda adiciono que o Papa Francisco também é amado pelos Protestantes...
Vaticano irá comemorar os 500 anos da Reforma em 2017

Em 2013, Nikolaus Schneider, presidente da Igreja Evangélica da Alemanha, visitou o
Papa e anunciou que “ecumenismo vai avançar”.
A Reforma, que foi combatida por Papas e por Santos durante 500 anos, foi tratada com
muita displicência nos últimos séculos.
Renasceu no Concílio Vaticano II, e hoje já
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a vemos se tornar emancipada na Igreja de Francisco.
Em relação ao Ecumenismo, ou melhor dizendo, à Unidade Cristã, e ao legítimo diálogo
religioso entre cristãos, é essa a caridade que todo católico deve objetivar: trazer à
VERDADEIRA e ÚNICA Igreja aos cristãos para que tenham acesso aos Sacramentos e à
Verdade.
"Conheço as tuas obras: não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente! Mas,
como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te". (Apocalipse 3, 15 -16)
A explicação é simples, mas o problema é que as pessoas não querer aceitar a realidade,:
o Vaticano está tomado pelos inimigos da Igreja Católica. (A Fumaça de Satanás na
Igreja)
“Roma perderá a Fé e se tornará a sede do Anticristo”, são as palavras que Nossa
Senhora proferiu em La Salette, uma aparição reconhecida pela Igreja.
Vamos lembrar também o seguinte:
O Papa declarou: "Quem sou eu para julgar um homossexual"
A hierarquia da Igreja rejeita (ou rejeitava?) toda e qualquer possibilidade de equiparar
o casal homo ao casal heterossexual, e considera o homossexualismo como um "pecado
grave", imoral e contrário à lei natural.
Afinal não está escrito na Sagrada Escritura: (ou pretendem mudar a Palavra de DEUS e
adapta-la ao mundo moderno?)
"Não te deitarás com um homem, como se fosse mulher: isso é uma abominação". (Lv
18,22)
O livro do Gênesis (19,1-29) descreve a destruição de Sodoma e Gomorra. A prática ali
vigente, contra a moral, era muito difundida e tomou o nome da cidade: sodomia. Era
abominável aos israelitas e punida com a morte (Levítico 18,22; 20,13). O texto sagrado
não admite dúvidas: “O homem que se deita com outro homem como se fosse uma
mulher ambos cometeram uma abominação,r”. Esse mal era difundido entre outros
povos (Levítico 20,23 e Juízes 19,22 ss). No Novo Testamento, São Paulo escreveu na
Epístola aos Romanos (1,24-27): “Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes: suas
mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza; igualmente os
homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns com os
outros, praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a paga de
sua aberração”. Há diversas outras citações bíblicas na mesma orientação doutrinária.
O Gênesis também ensina como Deus puniu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado da
homossexualidade: “O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de
enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície,
assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo” (Gen 19, 24-25).
Diz ainda na Sagrada Escritura:
"Mas, ainda que alguém - nós ou um anjo baixado do céu - vos anunciasse um evangelho
diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema (maldito)". (Gálatas 1, 8)
"Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não
pouparão o rebanho". (Atos dos Apóstolos 20, 29)
"Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos,
ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos
nossos". (I São João 2, 19)
"Ele lhes disse: Vós pretendeis passar por justos perante os homens, mas Deus conhecevos os corações: porque o que para os homens é estimável, é abominável perante Deus."
(Lc 16,15)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
"Há caminhos que parecem retos ao homem, e, contudo, o seu termo é a morte.”
(Provérbios 16, 25).
"Dize-lhes isto: Por minha vida - oráculo do Senhor Javé -, não me comprazo com a
morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Converteivos! Afastai-vos do mau caminho que seguis; por que haveis de perecer, ó casa de
Israel?" (Ezequiel 33, 11)
“Não te justifiques perante Deus, pois Ele conhece o fundo dos corações; não pretendas
parecer sábio diante do Rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte para
destruir a iniqüidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso, e
te exponhas a pecar contra a eqüidade.” (Eclo. 7, 5-6)
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Graves heresias anunciadas publicamente pelo Papa Francisco
21.04.2014 - Citamos aqui graves heresias anunciadas publicamente pelo líder da Igreja
Católica, Papa Francisco, citando todas as fontes dos canais de comunicação oficiais do
Vaticano para quem quiser verificar.

Em

seu

livro

“Papa

Francisco,

sua

vida

em

suas

próprias

palavras”,

ele

diz:

nas páginas 118-119:
“Há momentos em que um padre se apaixona e deve reavaliar sua vocação e sua vida. Então, ele
deve ir para o bispo e dizer-lhe: ‘Eu fiz a minha avaliação ... Eu não sabia que eu estava indo para
algo tão bonito ... Eu realmente amo essa mulher’, e ele pede para deixar o sacerdócio.
E o que você faz nesses casos?
Eu sou o primeiro a compartilhar este momento da vida de um padre; eu fico com ele; eu
acompanho-o em sua jornada espiritual. Se ele está certo da sua decisão, eu mesmo o ajudarei a
encontrar trabalho”.
[Papa Francisco incentiva sacerdotes a deixar o sacerdócio e a quebrar os votos eternos
feitos diante de Deus.]
Nas páginas 120-121:
“Costumo dizer que a única glória que temos, como diz São Paulo, é a de sermos pecadores.
[São Paulo não diz isso!]
É por isso que, para mim, o pecado não é uma mancha que eu preciso limpar. [...]
É um problema do pecado. Durante quatro anos, a Argentina tem vivido uma existência
pecaminosa, porque não assumiu a responsabilidade por aqueles que não têm comida ou
trabalho”.
[Esta é a Ideologia (“Teologia”) da Libertação condenada pelos nossos dois papas anteriores!]
Durante a missa em Lampedusa, em sua homilia, em 8 de julho de 2013:
“Eu também acho que com a afeição desses imigrantes muçulmanos que esta noite começam o
jejum do Ramadã, produzam abundantes frutos espirituais”.
[Heresia, porque você nunca pode obter fruto espiritual de uma religião falsa.]
Em uma audiência em 27 de setembro de 2013:
“Eu lhe pergunto: Como é que você pode permanecer na presença do Senhor? Quando você visita
o Senhor, quando você olha para o tabernáculo, o que você faz? Sem falar ... ‘Mas eu falo, eu falo,
eu acho, eu medito, eu escuto...’ Muito bom! Mas você deixar-se ser olhado pelo Senhor?
Deixemo-nos contemplar pelo Senhor. Ele olha para nós e isso é em si uma maneira de
rezar. Você contemplava pelo Senhor? Mas como você faz isso? Você olha para o tabernáculo e
deixa olhar... é simples! ‘É um pouco chato, eu caio no sono’. Adormecer depois, dormir!
Ele ainda está olhando para você”.[1]
[Papa Francisco diz que é certo adormecer antes do H. Tabernáculo!]
Para um grupo de refugiados na paróquia do Sagrado Coração em Roma, em 20 de
janeiro de 2014:
“Compartilhando nossa experiência na realização naquela cruz, para expulsar a doença dentro de
nossos corações, que amarga a nossa vida: é importante que você faça isso em suas reuniões.
Aqueles que são cristãos, com a Bíblia, e aqueles que são muçulmanos, com o Alcorão. A fé
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que seus pais incutiram em você sempre vai ajudá-lo a seguir em frente”.[2]
[A única fé que irá ajudá-lo a seguir em frente é a fé cristã.]
Em sua homilia, em 29 de novembro de 2013:
“‘No Evangelho’, explicou o Papa, ‘Jesus não ficou com raiva, mas finge quando os discípulos não o
entendem’”.[3]
[Esta é uma mentira. Ira de Jesus foi real.]
Em sua homilia, em 11 de dezembro de 2013:
“Quando pensamos no retorno de Cristo e do Seu juízo final, que irá mostrar, até os últimos
conseqüências, o bem que cada pessoa terá feito ou omitido para fazer durante a sua vida terrena,
percebemos que nos encontramos diante de um mistério que nos oprime, que não podemos sequer
imaginar.
A (segunda) razão para a confiança nos é oferecida pela ‘percepção de que, no momento do
julgamento, não estamos sozinhos. (...) Como é bom saber que, nessa situação, podemos contar
com Cristo, nosso advogado diante do Pai, e sobre a intercessão e benevolência de muitos dos
nossos irmãos e irmãs que nos precederam no caminho da fé”.[4]
[No dia do juízo, Jesus não será o nosso advogado, mas o nosso Juiz!]
Em sua homilia, em 20 de dezembro de 2013:
“‘A Mãe de Jesus foi o perfeito ícone do silêncio, desde o anúncio de sua maternidade ao Calvário’,
apontou o Papa, lembrando de quantas vezes ela não revelou seus sentimentos para guardar o
mistério da relação com o seu Filho, até o silêncio mais cruento, ‘aos pés da Cruz’:
‘O Evangelho não nos diz se ela pronunciou ou não alguma palavra... estava silente, mas dentro de
seu coração, quantas coisas dizia ao Senhor: ‘Você me disse que Ele seria grande, que teria
reinado para sempre e agora... o vejo ali’. Maria era humana! E talvez tivesse vontade de
dizer: ‘Fui enganada!, mas Ela, com o silêncio, ocultou o mistério que não entendia e com seu
silêncio, deixou que seu mistério crescesse e florescesse na esperança’, concluiu o Papa”.[5]
[Papa Francisco deixa a entender que Maria traiu a sua missão na hora em que Ela mais
deveria perseverar e colaborar com a vontade divina para a redenção da humanidade.
Uma blasfêmia grave contra Maria e a Missão de Cristo! Maria era a toda pura e jamais
cometeu um só pecado, nem um só pecado de pensamento!]
Em sua exortação “Evangelii Gaudium”, sobre os muçulmanos:
“Nunca devemos esquecer que eles professam a fé de Abraão, e juntamente conosco eles adoram
o Deus único e misericordioso, que julgará a humanidade no último dia”.
[Esta é uma heresia, porque Jesus Cristo julgará a humanidade no último dia, e os
muçulmanos rejeitam Jesus. Os muçulmanos não adoram o mesmo Deus que os cristãos
fazem.]
Referências
[1] Site Vaticano:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/september/documents/papafrancesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti.html
[2] http://www.gloria.tv/?media=590131
[3] Vatican Insider:
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/santa-marta-30272/
[4] News.Va – Official Vatican Network:
http://www.news.va/en/news/general-audience-we-will-not-be-alone-at-the-final
[5] Rádio Vaticana: (silêncio Maria)
http://it.radiovaticana.va/news/2013/12/20/il_papa:_il_mistero_del_nostro_incontro_con_dio_si_c
omprende_in_un/it1-757278
Vatican Insider:
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francecso-francis-francisco-30745/
Fonte: Sinais do Reino

Bem Vindo ao Fim dos Tempos: Bispo celebra missa do Halloween nos
EUA
31.10.2013
Vejam mais essa heresia feita por um Bispo! Ele celebrou a Santa Missa [isso aconteceu
em 2006] em “homenagem” ou “comemoração” a uma festa totalmente satânica! Vejam
que entre os “ministros da eucaristia” tem uma mulher fantasiada de demônio, como
assim?
Além disso vejam bem como o sr. bispo entrega a eucaristia como se fosse um pedaço de
pão, uma porção de trigo sem nenhum valor! Será que ele acredita no que celebra? Será
que ele celebra realmente a Santa Missa, ou um ceia ao demônio? Rezemos, rezemos,
rezemos!
256

Fonte: www.amormariano.com.br ( nosso parceiro, visita recomendada)
============================================
Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Fato aconteceu na Diocese de Orange, na Califórnia, EUA
IMAGENS DIZEM MAIS QUE MIL PALAVRAS... OU DEZ MIL PALAVRAS...
JÁ NO INICIO DO VIDEO TEM UMA PESSOA (católica???) VESTIDA DE DIABO NA FRENTE
DO BISPO.

SERIA QUEM SABE UM AUXILIAR DO BISPO? TALVEZ UM MINISTRO DA EUCARISTIA?

DEPOIS APARECE UMA SENHORA COM CHIFRES E MAIS ADIANTE, ACREDITE SE QUISER,
ELA DISTRIBUI A EUCARISTIA.
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MINISTROS DA EUCARISTIA FANTASIADOS DE DIABO?
AGORA, NO FIM DOS TEMPOS, O DIABO TERÁ LUGAR DE HONRA NA MISSA...
VEJAM ANTES QUE POSSAM REMOVER DA INTERNET.
Nota Final de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Dez meses antes de morrer, o Papa Paulo VI denunciou: “... O fumo de Satanás entrou
na Igreja Católica e se expande cada vez mais até o vértice” (13/10/77).
Deixarei que a Sagrada Escritura fale a respeito do lamentável fato do video acima....
Nada como a Palavra de DEUS para comentar tais atos rebeldes...
Diz na Sagrada Escritura:
“Ai de vós que chamais ao bem de mal e ao mal de bem, colocando as trevas como sendo
a Luz e a Luz como sendo as trevas.” (Isaías 5, 20)
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"JESUS disse-lhes: "Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando
escreveu: Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu coração está longe de Mim. Em
vão, pois Me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos (Is. 29,13).
Deixando o mandamento de DEUS, vos apegais à tradição dos homens." (Mc. 7, 6-9)
"Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus." (Jo 12, 43)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gl 1,10)
"Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém, ama o mundo , não está nele o
amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo – a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida – não procede do Pai, mas do mundo. O
mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de DEUS
permanece eternamente." (1 Jo. 2, 15-17)
"Dizia ainda ao povo: "Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: Aí
vem chuva. E assim sucede. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: Haverá calor. E
assim acontece. Hipócritas! Sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra; como, pois,
não sabeis reconhecer o tempo presente?"(Lc.12, 54-57)
"E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; retirai-vos de mim, operários
maus" (MT 7:23)
Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude.
O espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça
da abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o
poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de
sacerdotes apóstatas".
São Gregório, como Papa, foi um exemplo de humildade. Quando recebia louvores pelo que fazia,
respondia com palavras que indicavam como era grande sua humildade.
Escreveu uma obra - A Regra Pastoral, ou simplesmente Pastoral - tratando dos deveres de um
Bispo. O livro se tornou um clássico, sendo requerido que todos os Bispos do mundo nele pautem
sua conduta.
Em certo ponto desse livro, dizia São Gregório:
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"Os bispos são os olhos do povo. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes
estão submetidos só podem cair em confusão e erro".

A Fumaça de Satanás na Igreja: Outro Sacerdote herege em Minas Gerais
18.02.2014

Nota inicial de www.rainhamaria.com.br
Dez meses antes de morrer, o Papa Paulo VI denunciou: “... A Fumaça de Satanás entrou
na Igreja Católica e se expande cada vez mais até o vértice” (13/10/77).
O Santo Padre Pio resume numa frase: "O Sacerdote, ou é um Santo, ou é um demônio.
Ou santifica, ou arruína".
====================
Divulgamos a seguir o inacreditável artigo divulgado pela página oficial da Arquidiocese
de Mariana, MG. O que esse infeliz sacerdote faz na Igreja Católica, senão trabalhar por
sua destruição? Vade Retro, Satana!
Vale recordar que o Arcebispo da Primaz de Minas Gerais, Dom Geraldo Lyrio Rocha, foi,
há poucos anos, Presidente da CNBB.
======================
(acredite se quiser, este artigo foi divulgado no site da Arquidiocese de Mariana MG)
"Pequenas mudanças, sentido profundo".
Por Padre José Antonio de Oliveira
“Escreva sua história pelas suas próprias mãos”, diz o compositor e cantor Zé Geraldo. E o papa
Francisco, em sua exortação sobre a alegria do Evangelho, nos convida a ser mais ousados e
criativos, abandonando a posição cômoda de dizer: “foi sempre assim” (EG, 33).
Embora Francisco se refira à evangelização, penso que o recado vale para a vida em geral.
Por isso, quero aproveitar o início de ano novo, tempo de recomeço e de mudanças, para oferecer
algumas dicas, de modo especial aos irmãos e irmãs católicos. É que, no campo da fé, há sempre a
tentação de se parar na tradição, no que sempre existiu; acomodar-se no que já está pronto.
Falo de algumas experiências que tenho feito, que podem servir de exemplo, embora não tenha a
pretensão de ser modelo e referência pra ninguém.
Muitos católicos ainda fazem cada dia, sobretudo no início das orações, o “pelo sinal”. Traçam a
cruz com o dedo polegar na testa, na boca e no peito, dizendo: “Pelo sinal da Santa Cruz,
livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos”. Particularmente, não vejo sentido
algum nessa oração.
Não sei se é pretensão, mas acho que não tenho inimigos. E se tiver, isso faz parte da vida. Eles
nos ajudam a rever nossas atitudes e exercitar o perdão. Por isso, ao começar o dia ou uma prece,
costumo traçar uma cruz na testa dizendo: Senhor, ilumina a minha mente, pra que eu tenha bons
pensamentos! Faço a cruz no peito dizendo: ilumina o meu coração, pra que eu tenha bons
sentimentos! E na boca: abençoa a minha boca, pra que eu possa dizer sempre palavras boas!
Pode-se também usar a sugestão do Ofício Divino: “Estes lábios meus vem abrir, Senhor!
Cante esta minha boca sempre o teu louvor”.
Me perdoem os devotos, mas também não gosto muito de rezar a “Salve Rainha”.
Aprendi isso com papai. Acho uma oração muito pessimista: “A vós bradamos os degregados
filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas”. Não me considero
um “degredado filho de Eva”, mas um filho muito querido, muito amado de Deus. Nem vivo
gemendo e chorando num vale de lágrimas. Vivo feliz e lutando, num mundo lindo, cheio de gente
boa, que Deus me ofereceu como presente. Claro que não posso ser insensível a tanta gente que
sofre, mas penso que importante é a solidariedade, e não a lamentação.
Ao rezar o terço, normalmente as pessoas usam aquela jaculatória: “Ó meu Jesus, perdoai-nos;
livrai-nos do fogo do inferno…”. Não gosto! Ficar pensando em fogo é muito esquisito.
Inferno é ausência de Deus, ausência do amor, não encontrar sentido para a vida. E Jesus
já deu a vida pra nos livrar do mal. Fez a parte dele e ainda nos acompanha com sua bênção, sua
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Palavra, sua graça. O resto é com a gente. Sugiro então que se troque essa jaculatória por outra
bem mais evangélica e positiva: “Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração
semelhante ao vosso!”
Quando o padre, ou diácono, proclama o Evangelho na celebração, o Missal Romano propõe que,
no final, se diga: “pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos
pecados”. Nunca disse isso. No meu modo de entender, o Evangelho é a Boa Notícia de Pai,
anúncio da alegria da Salvação, a proposta do Reino, a revelação de Deus, convocação para a vida
nova. Ora, reduzir toda essa riqueza à função de perdoar pecados é muita pobreza. Não faz
sentido! Ainda mais que o pedido de perdão é feito no Ato Penitencial. Não precisa repetir.
Na introdução ao Prefácio, o presidente tem um diálogo com a assembleia, onde ele convida o
povo a dar graças a Deus, e o povo responde: “É nosso dever e nossa salvação”. E o presidente
continua: “Na verdade, é nosso dever dar-vos graças…”. Embora a expressão “dever” aqui tenha
um sentido mais ameno, parece não ser muito feliz. Prefiro dizer: é nosso PRAZER dar-vos graças.
De fato, é um prazer poder cantar as glórias de Deus e bendizê-lo por todas as graças e bênçãos
que nos proporciona. A Oração Eucarística V, composta para o Brasil, mais precisamente para o IX
Congresso Eucarístico de Manaus, usa uma expressão bem mais bonita: “É justo e nos faz todos
ser mais santos/ louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro”.
Esses são apenas alguns exemplos de como precisamos prestar mais atenção naquilo que fazemos
e falamos, evitando a mesmice, a simples repetição, e procurando dar mais sentido à nossa
oração. Que a prece não venha simplesmente da cabeça, mas sobretudo do coração. Pequenas
alterações podem expressar mudanças bem mais profundas.
Padre José Antonio de Oliveira
zeantonioliveira@hotmail.com - 8 janeiro, 2014
=====================================
Não deixe de manifestar o seu repúdio às pretensiosas “dicas” do herege de Mariana,
preferencialmente por telefone ou fax:
DOM GERALDO LYRIO ROCHA, Arcebispo de Mariana – MG
Praça Dr. Gomes Freire, 200 – Centro – Caixa Postal 13
35.420-000 – MARIANA – MG
Telefones: (31) 3557-1259 e (31) 3557-1103
Fax: (31) 3557-1103
Email: domgeraldo@terra.com.br
Fonte: http://fratresinunum.com/
=====================================
Nota final de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Enviar mensagens de repúdio para o Arcebispo de Mariana MG, francamente tenho
dúvidas se dará algum resultado, pois se a própria Arquidiocese de Mariana permitiu a
publicação de um texto herege como este, com certeza a Fumaça de Satanás já está
impregnada nesta Diocese.

Desabafo de um Padre sobre as missas: aos meus irmãos um apelo
02.09.2013

Sou padre há quase 5 anos. Fui seminarista por 7 anos. Já estive em vários lugares Brasil afora, já
celebrei em tantos outros e guardo no meu coração uma tristeza profunda. Quando eu era criança
na roça e ia com minha família à missa uma vez por mês eu sabia que naquela hóstia tinha Jesus.
Eu sentia o cheiro da vela queimando e aprendi a me perseguinar toda vez que passava diante de
uma Igreja. Eu achava tudo meio estranho porque não entendia a missa, mas, sentava no primeiro
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banco e respondia a todas as perguntas que o padre fazia na hora do sermão. Daí eu cresci, fomos
pra cidade e eu continuava inocente. Fui pro seminário e as escamas de meus olhos caíram. A
missa pela qual eu sempre nutri o maior religioso respeito
virou palco
virou show
virou passeata
virou passarela
virou camarim de estrela
virou sambódromo
virou terreiro
virou tudo e suportou tudo
menos ser de fato, missa.
Já vi tanto desleixo… alfaias puídas, vasos sagrados zinabrados, hóstias consagradas carunchadas
dentro do sacrário, um sacrário no meio de uma reforma de Igreja com hóstias consagradas
dentro, consagração de vinho em tamanha quantidade que as sobras Eucarísticas precisaram de
um exército de MESC para consumi-las porque o padre não poderia fazê-lo sem ficar bêbado e
outros tantos abusos. Quando veio a Redemptionis Sacramentum e a Ecclesia de Eucharistia veio
uma lufada de ar fresco e os rebeldes da Teologia da Libertação, da Rede Celebra e das CEB`s
reagiram vorazmente. O site do mosteiro da Paz que hospedava uma carta de Reginaldo Velloso
eivada de críticas às necessárias mudanças na liturgia e catalizadora desta mentalidade saiu do ar,
mas, encontrei-a no site da Montfort.
Capitaneada pelo dualismo marxista de tipo maniqueísta, a reinterpretação que a missa sofreu nas
décadas que sucederam o Concílio Vaticano II seguiu as pegadas da subjetividade humana. É
odioso ouvir: “ah o jeito do outro padre é diferente”. Isto denota uma personalização que a missa
não comporta. A missa nunca foi a missa do padre, mas a missa da Igreja!
Esta mentalidade impregnou tanto a liturgia que quando um Padre quer celebrar a missa da Igreja,
aquela do Missal Romano, é chamado de retrógrado. O respeito às normas litúrgicas são sinônimo
de opressão. A missa pura e simples foi esvaziada para poder ser enchida pela ideologia da
enxada, da faixa, do cartaz, da freira, do padre TL… a missa se transformou…
virou manifestação e protesto contra o Governo e o Sistema
contra a Igreja
contra os padres
contra a fé católica de sempre
contra a liturgia de sempre.
Enfiaram bananeiras, berrantes, espeto de churrasco, cuia de chimarrão, pão de queijo,
cachaça, coco, faca e facão, pipoca, balões e ervas de cheiro na missa, enfiaram panos
coloridos para todos os lados, colocaram mães de santo manuseando o turíbulo e leigos
lendo preces seminus. Para essa CORJA a missa já deixou há muito tempo de ser o sacrifício
redentor de Cristo PRO MULTIS e se tornou só mais uma mesa para comensais na qual vale o
discurso e não a fé, na qual o que importa é o que o homem diz aos seus iguais e não o que Deus
diz ao homem. Lembro-me de um professor contando todo garboso que certa feita utilizou-se de
uma Adoração ao Santíssimo Sacramento para dar uma aula de teologia ao povo – aos seus
moldes é claro – porque para ele aquela hóstia era pobre de significado.
Aquela hóstia pobre…
tão pobre quanto o cocho de Belém,
tão pobre quanto a cama em Nazaré,
tão pobre quanto a casa de Pedro em Cafarnaum,
tão pobre quanto a casa de Lázaro em Betânia,
tão pobre quanto o coração do Filho de Deus,
ela só pôde se tornar Corpo e Sangue, Alma e Divindade de Cristo
porque Ele se fez pobre!
Sua pobreza não comporta reduções
tampouco acréscimos desnecessários.
Ele é aquele que é e nada mais,
mas, só para quem tem fé!
Aos meus irmãos padres um apelo: que nós diminuamos e que Ele apareça. Não somos o noivo,
apenas amigos do noivo! Rezemos a missa da Igreja, a missa do Missal. Que Ele fale aos corações
e às mentes, inclusive às nossas mentes e corações! Que Ele toque as vidas, inclusive as nossas.
Que sua voz ecoe nas consciências, também nas nossas. Que toda a nossa Liturgia seja feita Por
[causa de] Cristo, Com Cristo e em Cristo a[o] Pai na Unidade do Espírito Santo. Só isso. Se
fizermos isso bem feito teremos feito tudo o que nos compete nesta vida.
Por Padre Luis Fernando
Fonte: www.padreluisfernando.com e Site Amor Mariano (visita recomendada)
=================================
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Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Diz na Sagrada Escritura:
"Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me
prestam culto, porque a doutrina que professam são preceitos humanos." (Mt 7, 6)
Sacerdotes, Bispos e demais religiosos, parem de tentar agradar aos homens, ao mundo
e as suas modas.
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
Parem de adorar e dar mais valor a Criatura (homens) do que ao seu Criador, o DEUS a
quem fizestes um juramento de servir e honrar.
"Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em vez do
Criador, que é bendito pelos séculos. Amém!" (Romanos 1, 25)

Padre Exorcista Marcello Pellegrino: Confissões de Satanás - O que mais
agrada o Demônio
17.03.2014
Quem foi o Padre Pellegrino Ernetti?

(13 de outubro de 1925 – 8 de abril de 1994)
Foi um padre Beneditino católico e italiano que era o mais famoso exorcista de Veneza. Alías,
exercendo este ofício, Padre Pellegrino era muito conhecido em toda Itália, pois o exerceu durante
40 anos tornando-se célebre na aplicação do ritual romano do exorcismo.
Ernetti nasceu em Rocca Santo Stefano , perto de Roma, em 13 de outubro de 1925. Aos dezesseis
anos ingressou na abadia beneditina de San Giorgio Maggiore , em Veneza. Ali permaneceu até sua
morte, aos 69. Padre Ernetti era um lingüista estudioso, biblista e músico (um renomado
especialista em “arcaica” pré-cristã ou pré-polifônico músical), bem como um cientista. padre
Gabriele Amorth o menciona em seu livro Um Exorcista Conta-nos. Ernetti tinha uma licenciatura
em física quântica.
Quando Padre Gabriele Amorth o encontrou pela primeira disse-lhe: “Se pudesse falar com o Papa,
eu lhe diria que encontro muitos bispos que não acreditam no demônio”. No dia seguinte, o padre
Ernetti foi falar com o Padre Amorth e contou-lhe que naquela manhã tinha sido recebido por João
Paulo II (o Papa da época). “Santidade”, dissera-lhe, “há um exorcista aqui em Roma, padre
Amorth, que se viesse falar com o senhor diria que há muitos bispos que não crêem no demônio”.
O Papa respondeu-lhe claramente: “Quem não crê no demônio não crê no Evangelho”. Padre
Amorth cita este episódio para justificar sua opinião a respeito dos bispos que não nomeiam
exorcistas.
Livro italiano: Catechesi di Satana - relato de exorcismos.
Padre Pellegrino Ernetti.
Confissões de Satanás -O que mais agrada o Demônio.
A comunhão na Mão: Com a comunhão na mão eu posso humilhar o vosso Deus . E posso
celebrar a minha missa – se refere às missas negras – com meus sacerdotes a quem arrebatei
Dele. (Refere-se aos padres católicos apóstatas e satanistas que celebram estas missas sacrílegas)
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A Vestimenta Secularizada dos Sacerdotes: Os sacerdotes, vestidos de qualquer maneira e
camuflados, eu os conduzo aonde quero: aos prostíbulos, à busca de mulheres e de homossexuais
e quantos sacrilégios os faço cometer e assim os levo ao meu reino. Quantos e quantos sacerdotes
mimetizados eu já tenho em meu reino, e dali não escaparão jamais. (risos de escárnio)

Sacerdotes e Bispos que pertencem à Maçonaria: quantos bispos e sacerdotes eu tenho
inscrito na maçonaria e em minhas seitas. Oh, quantos e quantos são os que eu arrasto atrás do
dinheiro e das mulheres. Quantos eu os tenho transformado em meus fiéis amigos.

Roupas indecentes das Mulheres: Mediante as saias curtas eu consigo enlaçar a homens e
mulheres, com os quais encho o meu reino. (aqui profere risos prolongados e desequilibrados)
A televisão: A televisão! Uhhh! A televisão! É meu aparato, eu a inventei para destruir a cada
uma das almas das famílias. Eu as separo, as desagrego, com meus programas de sutilismo
penetrante. Uhhh! A televisão é o centro de atração mediante o qual me aproprio de muitos
sacerdotes, irmãos e irmãs – religiosos e religiosas – especialmente nas altas horas da madrugada,
para conseguir que logo deixem de rezar. Há há há! Num só momento em apareço em todo
mundo! Escutam-me e me veem todos e assim ajudam perfeitamente, tanto a mim como aos
meus fiéis servos, os magos, as bruxas, os que tiram cartas, os taroistas, os que leem as mãos, os
astrólogos! Hahaha!
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As Discotecas: Que belas são as discotecas! São meus palácios de ouro para onde eu atraio as
melhores esperanças da sociedade, os jovens e a aqueles que lá vão os faço meus, destruindo
suas almas e seus corpos. À quantas milhares de milhares de almas eu atraio aqui com o álcool, a
droga e o sexo.. Oh, que colheita contínua faço aqui! Nestes lugares tenho conseguido muitos
políticos que são os meus fiéis servos consagrados. Ali eu sou o verdadeiro rei do mundo e não o
vosso Deus a quem eu crucifiquei!
O Divórcio: Os divórcios e separações dos esposos foram inventados por mim e sobre ele
reivindico a propriedade. Esta foi uma das minhas mais inteligentes descobertas. E tão logo atraio
uma família eu a destruo, e com ela a sociedade onde sou adorado como verdadeiro rei do mundo.
O sexo! O sexo! Meu reino se baseia, sobretudo, na liberdade total do prazer sexual, com o qual
reino em toda a terra.
O Aborto, a Morte dos Inocentes: Oh! Urrahhh! Urrrah! Este tem sido o meu mais belo engano,
o que mais feliz tem me tornado. Matar os inocentes em vez dos culpáveis como os homicidas da
máfia. Assim eu destruo a humanidade, e aos adoradores do vosso falso Deus, antes de eles
nascerem!
As Drogas: este é o alimento mais substancioso que faço os jovens comerem, para torná-los
loucos! Deste modo eu faço com eles o que quero: ladrões, assassinos, luxuriosos, ferozes como
eu, dominadores do mundo, e meus ministros.

Os sacerdotes que negam a existência do Demônio: Porém, sobretudo me alegram e me
enchem de prazer todos aqueles eclesiásticos que negam minha existência e as minhas obras no
mundo. São muitíssimos! Oh, que gozo, que gozo imenso é isso para mim! Porque deste modo eu
trabalho tranquilo e seguro! Hoje em dia até mesmos os teólogos são os que negam a minha
existência. Que belo, que gozo! Inclusive negam ao seu Deus, que veio para me destruir. Porém eu
o tenho vencido! Bravo para estes sacerdotes! Bravíssimo para estes bispos! Bravíssimo para estes
teólogos! Porque ao agirem assim todos vocês se fazem meus fidelíssimos escravos e eu faço com
vocês o que me dá ganas de fazer.”

Hoje são todos meus! Eu os levo para onde quero! Vestidos de coveiros, sempre com cigarro na
boca, perfumados como efeminados cercados de mulheres fáceis, trajando a última moda, cheios
de dinheiro, se rebelando contra os Dogmas. Eles são meus soldados mais seguros, e deles o meu
reino está cheio. Cheio deles! Através deles introduzo a confusão e o desacerto entre o povo, que
assim se afasta cada vez mais do seu falso Deus. Então eu os arrojo no meu reino de ódio e
desespero eterno, onde estarão para sempre comigo. ¡jajajajajajajajajajaaaaa!”. A quantos destes
eu faço que pertençam às minhas seitas! Seduzidos pelas minhas carreiras, meu dinheiro, com o
qual os compro com facilidade. E termino com o triunfo de que não amem mais ao seu falso Deus e
a aquela Senhora, que pretende me vencer.
As Seitas: Tenho particularíssima predileção pelas muitíssimas seitas, que continuamente estou
criando e difundindo em todo o mundo. São os meus mais imediatos, através dos quais eu tiro a fé
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no vosso falso Deus Crucificado. Crio assim uma Babel da fé! (risos prolongadas)…Porque eu já
ganhei, criando esta Babel da fé. Tanto entre os humildes como entre os instruídos, inclusive
sacerdotes, teólogos e bispos. Minhas seitas são cada vez mais visíveis! Minha maçonaria ampara
muito bem a todos os meus seguidores. Eu sempre serei vencedor e a Babel da fé será minha
especial vitória.

Somente em vossa Itália eu tenho 672 seitas, são as minhas religiões satânicas, repletas de almas
que se entregaram a mim, se consagrando e batizando em meu nome e assinando com seu próprio
sangue. Eles me rendem todos os dias o culto que eu mereço como soberano da terra, com
orações, hinos e cânticos! Com a missa negra, durante a qual eu venço, pisoteando e destruindo
aquela Hóstia, na qual os estúpidos cristãos acreditam, na qual está presente o seu estúpido
Crucificado. Se Ele fosse um Deus verdadeiro, por que permitiria que eu o destruísse
impunemente? (Grandes risadas)
As seitas, mandadas por mim, formam o estado maior do meu reino, e convertem
incessantemente aos católicos que se fazem assim meus seguidores. São centenas e centenas os
que, a toda hora, renegam a vossa fé, para aderirem às minhas seitas, onde os acolho com os
braços abertos e lhes dou todos os meus prazeres e toda a liberdade de viverem bem, mas
distantes da vossa Igreja. Desta forma eu os sacio com a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo,
que somente eu posso dar aos homens.
Desde a alta até a média e a baixa Itália, com suas ilhas, e em todas as partes, tenho minhas
seitas que trabalham febrilmente! Por conta disso, atualmente muitas igrejas e paróquias estão
sem sacerdotes! Isso é porque temos tido sucesso em destruir e fazer morrer as vocações. Disso
se deduz que as minhas seitas tem suplantado aos sacerdotes.
Tenho as Testemunhas de Jeová, os centros da Era de Aquário, os antroposofistas de Steiner, os
teósofos, Carolina, cenáculo 33, os xamanistas, os rosa-cruzes, os arcobaleno, os gialli, os
ergonianos, a cientologia, e tantas outras das minhas seitas e religiões que cada dia eu invento e
acredito, são um verdadeiro exército que luta contra a vossa Igreja. E assim eu a vencerei, a
vencerei, ainda que vosso Crucificado tenha dito que “as portas do inferno não prevalecerão contra
ela”.
Os Teólogos: Ai, meus teólogos, as suas doutrinas que eu lhes tenho inspirado! Estes se
constituem na minha ponta de diamante, da trincheira de frente. Que teólogos inteligentes eu
tenho! Eles têm compreendido que estes Dogmas rigidíssimos, ditados por algumas cabeças loucas
de eclesiásticos, são, na realidade, falsidades pueris que colapsam diante da simples confrontação
com a realidade cotidiana. Que crânios! Bravo! Bravíssimo!

A muitos deles, eu os impulsiono a que ensinem minhas doutrinas não somente nos seminários
diocesanos, como também nas mais elevadas Universidades Pontifícias, inclusive na romana,
aquela que vosso sacerdote de branco chama de Universidade Lateranense! A doutrina da “morte a
Deus”, eu a tenho inspirado, eu, e através dela, me chegaram milhares de estudiosos, que se
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transformaram em meus discípulos e fiéis convencidos. E desde que eu reino, vosso Deus está
morto, não existe mais. Acaba-se assim toda lei restritiva: todos podem e devem, viver
livremente, tal como eu ensino: liberdade de pensamento, liberdade de ideias, liberdade de
ação...
Todo o mundo deve ser livre para ser e querer aquilo que quer e deseja, em todas as partes, e
sempre assim com cada um. Não existe mais nenhuma norma nem regra! Agora cada um é como
eu sou agora: Mestre de todos e de tudo! Vosso Deus está morto! Quem o poderá negar se o
próprio Deus Crucificado declarou que eu sou o príncipe deste mundo? Ele mesmo disse que tudo
estará debaixo do meu domínio e poder indiscutível! Finalmente estes teólogos, os mais
inteligentes de todos, acabaram me dando razão!
E além destes grandes teólogos que estão comigo, existem outros pequenos teólogos, que por
vingança, negam a minha existência, como se fosse um conto da Idade Média, atribuindo todas as
minhas presenças e manifestações como efeitos de ordem unicamente psíquica e psiquiátrica.
Bravíssimo para estes teólogos, sacerdotes, para todos estes bispos, urraaah, para eles! Este é o
maior serviço que me podem fazer estes senhores, porque me permite agir silenciosamente, sem
que ninguém lute contra minha presença e astúcia. Bravíssimo, que continuem sempre assim, que
eu continuarei com minha obra infernal e vencerei sem dar um só tiro.
Meus teólogos inteligentes, que negam os Dogmas da vossa Igreja, e os teólogos estúpidos que
negam a minha existência. Que triunfo! Porém, tudo isso fiz em pouco tempo, e onde está um só
deles que tenha voltado atrás? Nenhum! Eles negam todos os Dogmas, entre os quais se inclui
aquele de minha existência! Assim tenho vencido a vossa Igreja!
Fonte: Site Ignis Ardens
Enviado pelo amigo Vagner Pereira - www.rainhamaria.com.br
============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura:
"Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era
homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está
nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da
mentira". (São João 8, 44)
"Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão
que ruge, buscando a quem devorar". (1Pd 5,8)
"Mas, ó terra e mar, cuidado! Porque o Demônio desceu para vós, cheio de grande ira,
sabendo que pouco tempo lhe resta". (Ap 12, 12)

Artigo adaptado por Dilson Kutscher: A Reunião de Satanás
Publicado no ano de 2008.

Satanás convocou uma Convenção Mundial de demônios. Em seu discurso de abertura,
ele disse: "Não podemos impedir os cristãos de irem à igreja."
"Não podemos impedi-los de lerem as suas Bíblias e conhecerem a Verdade."
"Nem mesmo podemos impedi-los de formarem um relacionamento íntimo com o seu Salvador."
"E, uma vez que eles ganham esse Elo com Jesus, o nosso poder sobre eles está quebrado."
"Então, vamos deixá-los ir para as suas igrejas e capelas; vamos deixá-los com os almoços,
jantares e festividades que nelas organizam, vamos deixá-los ir para os seus encontros e reuniões
espirituais. MAS, vamos roubar-lhes o tempo que têm, de maneira a que não sobre tempo algum
para desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo. Temos que quebrar esse Elo."
"O que quero que vocês façam é o seguinte." disse Satanás.
"Distraia-os ao ponto de que não consigam aproximar-se do seu Salvador, para manterem essa
conexão vital durante o dia todo! "
"Como vamos fazer isto?" gritaram os seus demônios. "Mantenha-os ocupados nas coisas não
essenciais da vida, e inventem inumeráveis assuntos e situações que ocupem as suas
mentes." respondeu-lhes ele.
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"Tentem-os a gastarem, gastarem, gastarem, e tomar emprestado, tomar emprestado, tomar
emprestado. "Persuadam as suas esposas a irem trabalhar durante longas horas, e os maridos a
trabalharem de 6 a 7 dias por semana, durante 10 a 12 horas por dia, a fim de que eles tenham
capacidade financeira para manter os seus estilos de vida fúteis e vazios."
"Criem situações que os impeçam de passar algum tempo com os filhos, talvez até se esqueçam
dos filhos."
"Façam que os filhos também se esqueçam de seus pais e avós."
"À medida em que suas famílias se forem fragmentando, muito em breve seus lares já não mais
oferecerão um lugar de paz para se refugiarem das pressões do trabalho. È necessário que haja
sempre conflitos e descontentamentos em cada lar."
"Estimulem suas mentes com tanta intensidade, que eles não possam mais escutar aquela voz
suave e tranqüila que orienta seus espíritos."
"Induzam todos a ligarem o rádio sempre que estiverem dirigindo. Que a TV, o Vídeo, os CDs e os
PCs estejam sempre ligados, (uns ou outros...) constantemente em seus lares, e providenciem que
todas as lojas e todos os restaurantes do mundo toquem constantemente música que não seja
religiosa ou bíblica."
"Bombardeiem as suas mentes com notícias, 24 horas por dia. Com filmes violentos e
pornográficos. Com novelas dramáticas que também contenham cenas de conflitos
familiares, violência urbana, rebeldia de jovens e muito erotismo."
"Isto entupirá as suas mentes e quebrará aquela união com Cristo."
"Encham as mesinhas de centro de todos os lugares com revistas e jornais com diversos assuntos
mundanos."
"Invadam os momentos em que estão dirigindo, fazendo-os prestar atenção a cartazes chamativos
e propagandas."
"Inundem as caixas de correio deles com papéis totalmente inúteis, catálogos de lojas que
oferecem vendas pelo correio, loterias, ofertas de produtos gratuitos, serviços e falsas esperanças.
Ah. e muitas cobranças..."
"Mantenham lindas e esbeltas modelos nas revistas e na TV, para que seus maridos acreditem que
a beleza externa é o que é importante, e eles se tornarão insatisfeitos com suas próprias esposas."
"Mantenham as esposas demasiadamente cansadas para amarem seus maridos à noite, e dê-lhes
fadiga e dores de cabeça também."
"Se elas não dão a seus maridos o amor que eles necessitam, eles então começam a procurá-lo em
outro lugar, e isto, sem dúvida, fragmentará as suas famílias rapidamente."
"Dê-lhes Papai Noel, para distraí-los da necessidade de ensinarem aos seus filhos, o
significado real do Natal. Desviem seus pensamentos da lembrança do nascimento de
Jesus Cristo."
"Dê-lhes o Coelho da Páscoa, para que eles não falem sobre o sacrifício, morte e a
ressurreição de Jesus. Nem do Seu poder sobre o pecado e a Sua vitória sobre a morte.
Não falhem em especial nesta missão. Lembrem-se na Páscoa quero ver muitos coelhos
por toda a parte."
"Até mesmo quando estiverem se divertindo, se distraindo, que seja tudo feito com excessos, para
que ao voltarem estejam exaustos!"
"Mantenha-os de tal modo ocupados que nem pensem em ir andar ou ficar na natureza, para
refletirem na criação de Deus. Ao invés, mande-os para Parques de Diversão,
acontecimentos esportivos, peças de teatro, concertos e ao cinema. Mantenha-os
ocupados, ocupados, ocupados!"
"E,quando se reunirem para um encontro, ou uma reunião espiritual, envolva-os em mexericos,
intrigas, discussões e conversas sem importância, para que, ao saírem, façam-no com as
consciências pesadas."
"Encham as vidas de todos eles com tantas causas nobres que eles considerem
importantes a serem defendidas, que não tenham nenhum tempo para buscarem a causa
mais nobre e essencial de todas que é a salvação das almas para Deus."
"Muito em breve, eles estarão buscando soluções para seus problemas, e para as causas que
defendem, sacrificando sua saúde e suas famílias pelo bem da causa. Darão mais valor para as
coisas do mundo do que para as coisas de Deus."
"Transforme suas Igrejas, que são a Casa de DEUS, em uma casa mundana de
divertimentos, com muita musica, festas e danças, assim esqueceram de adorar e honrar
o Verdadeiro Dono da Casa.
"Dessa forma eles hão de esquecer pouco a pouco as tradições cristãs, e será mais fácil
de romper o Elo com Seu Salvador."
"Enfim, no final de suas vidas, poderei cobrar as suas almas!!!"
"Isto vai funcionar !! Vai funcionar !!"
Este era um "magnífico" plano !!
Os demônios ansiosamente partiram para cumprirem as determinações do chefe, fazendo com que
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os cristãos, em todo o mundo, ficassem mais ocupados, e mais apressados, indo daqui para ali, e
vice-versa. Tendo muito pouco tempo para Deus e para suas famílias. Substituindo cada vez mais
o Natal e a Páscoa Cristã por fábulas do bom velhinho e do coelhinho.
Não tendo nenhum tempo para contar a outros sobre o poder de Jesus para transformar vidas, e
muito menos falar da salvação das almas.
Creio que a pergunta é: teve o diabo sucesso nas suas maquinações ?
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Monsenhor Bandas: O Sangue dos fiéis Católicos jorrará nos Santuários.
14.04.2014

Um perito no Concílio Vaticano II fala sobre o que realmente aconteceu.
(Nota do Editor: Monsenhor Bandas, durante o Concílio Vaticano II, foi membro de duas
comissões, uma sobre dogmas e outro sobre seminários. Ele freqüentou todas as sessões do
Concílio, e morreu em 26 de junho de 1969. O editor e fundador do “The Remnant”, Walter L.
Matt, que foi um amigo próximo de Mons. Bandas, costumava dizer que, em um sentido muito
real, o Vaticano II trouxe a morte precoce deste padre brilhante e santo, que morreu com o
coração ferido em virtude do Concílio. Mons. Bandas, depois de seu regresso do Vaticano II,
predisse que, antes que tudo isso venha a acabar, “o sangue dos fiéis católicos jorrará nos
santuários.” Que as palavras a seguir, inspiradoras e ainda preocupantes do falecido, do grande
Mons. Bandas, permaneçam sempre conosco, e que nunca nos esqueçamos desses heróis caídos
da antiga fé. O texto que segue é uma reprodução do publicado no The Remnant, 12 de fevereiro
de 1968. Michae J.Matt)
Por Monsenhor R. G. Bandas | The Remnant - Tradução: Alexandre Semedo de Oliveira - Fratres
in Unum.com: Durante os três anos de Seu ministério público, Nosso Senhor rapidamente
alcançou uma imensa popularidade. Enormes multidões O saudavam de todos os lados, seguiamnO, apertando-O, tanto que, numa ocasião, apenas através de uma abertura no telhado é que um
paralítico pôde ser colocado diante de Jesus.
O entusiasmo das pessoas atingiu o seu ponto mais alto no Domingo de Ramos, quando as
multidões gritavam alegremente: “Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do
Senhor” (Matt.21 : 9). Mas, ninguém imaginaria que, infelizmente, em poucos dias, estes
admiradores do Homem-Deus transformar-se-iam em uma multidão hostil, gritando com raiva:
“Crucifica-O”.
E quando o Salvador do mundo foi crucificado no Monte Calvário, apenas um pequeno resto
permaneceu fiel aos pés da Cruz. Em uma declaração triste, São João nos diz: “Estavam junto à
cruz de Jesus, Sua Mãe, a irmã de sua Mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena”. Todos os demais
estavam ausentes. E lá embaixo, no vale, podiam-ser ouvir as blasfêmias e os insultos das
multidões massificadas.
Quando a Igreja decidiu dramatizar em sua Liturgia Latina este cenário único, bem como profético,
ela usou uma linguagem que, apesar de simples, é incomparável em seu pathos: popule meus,
quid feci tibi? “Oh, meu povo, o que eu te fiz?” E então, nas chamadas improperia ou “censuras”,
Nosso Senhor enumera cada uma as bênçãos que Ele trouxe à humanidade, bênçãos que,
infelizmente, foram retribuídas apenas por ingratidão, insultos e até mesmo perseguição.
Dentro das Improperia da liturgia latina, a Igreja colocou sua música mais requintada. Se é
verdade que Marguerite, no Fausto de Goeth, desmaiou e tornou-se uma mulher diferente depois
de ouvir as tensões penetrantes do Dies Irae, também é verdade que ninguém pode ouvir a música
dos Improperia latinos na sexta-feira e continuar a ser a mesma pessoa.
Quase dois mil anos se passaram desde esses eventos memoráveis em Jerusalém. E, hoje a
história está se repetindo. Quando, durante os cinco anos em que participei das sessões do
Concílio Vaticano II, vi bispos de todas as partes do mundo convergindo para Roma, eu, com
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grande entusiasmo, muitas vezes disse a mim mesmo: “Vejo a Igreja Católica em todo seu
esplendor, equilibrando-se entre a renovação e um crescimento sem precedentes”.
Mal sabia eu, então, que, em poucos anos, as pessoas, antes admiradas, novamente converter-seiam em um populacho hostil, gritando ferozmente: “Fora com Ele, fora com Sua Mãe, fora com
a Sua Igreja, fora com Seus ensinamentos”. Mas a multidão agora é diferente. Não se
constitui mais de escribas, de fariseus e de soldados romanos. Não. Agora, ela é
composta de ex- freiras, ex-padres , ex- seminaristas, falsos “peritos” e reformadores
selvagens.
A cruz do Calvário novamente se agiganta contra um céu de chumbo, e, nela, a Vítima do mundo
renova Suas censuras gentis: “Oh, Meu povo, o que eu te fiz? Responda-me.”
“Eu vos dei minhas bênçãos especiais, mas vós, ao invés de vos dirigirem a mim com vossa língua
excelente, saudai-Me em mero vernáculo com o título rude e grosseiro “o cara”[1]. E, e muitas
vezes aproximam-se de Mim com música mais apropriada à taberna do que ao templo.
“Dei-vos o meu Sacrifício da Cruz para ser renovado diariamente nos altares de vossa
Igreja, mas, acatando a sugestão do traidor inglês da Reforma Protestante, o apóstata
Arcebispo Cranmer, vós destruís os altares sagrados.”
“No meu amor sem limites, eu quis habitar no meio de vós, no Santíssimo Sacramento,
mas vós rejeitais os tabernáculos, convertendo-os em locais de usos profanos e de
brinquedos para as crianças, enquanto meus filhos fiéis estão vagando em meus templos
vazios, ansiosamente reclamando, como Maria Madalena: ‘levaram o meu Senhor e não
sei onde o puseram.’”
“Eu vos dei a oração das orações: o Cânon Romano da Missa – uma oração que se desenvolveu a
partir dos ensinamentos e sofrimentos dos Meus primeiros bispos, os Apóstolos; que foi selada com
o sangue de Meus mártires no Coliseu, e que era a consolação dos cristãos nas catacumbas. Hoje,
o ímpio diário francês Le Monde sarcasticamente Me provoca: ‘Caiu este último bastião da Vossa
Igreja.’”
“Eu vos pedi que deixasseis as criancinhas virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Mas vós
as impedis de participar da Missa, dos meus Sacramentos, das celebrações do amor de Meu
Sagrado Coração nas primeiras sextas-feiras, e de se simpatizar com Meus sofrimentos através das
Estações da Cruz.”
“E junto à cruz, estava sua Sua Mãe ” – São João diz que lá ela estava – e que não desvaneceu ou
desmaiou – cheia de coragem, de confiança e de reparação. Ela viu e sabia que estavam fazendo
com o seu Filho – o mesmo que hoje estão fazendo para com Ele nas missas hootenanny[2]e
botlegged[3] -, mas ela não O deixou. Não! Antes, ofereceu todas estas blasfêmias em reparação a
Deus, embora ela pudesse muito bem dizer : ” Todos vós que passais pelo caminho, assisti e vede
se há dor semelhante à minha dor.”
Ela é o exemplo e esperança nossa, os degredados filhos de Eva. Quando, há alguns anos os
alunos de uma escola secundária católica estavam encenando a Paixão, e, quando finalmente
chegou à cena em que Judas, desesperado, estava já fora de si, uma menina na fila da frente
virou-se para a mãe e sussurrou: “Por que ele não buscou a Mãe de Jesus?”
Nesta “hora de trevas”, um resto mantém-se vigilante sob a Cruz, resto este que não
prosseguirá por muito tempo sendo a Igreja do Silêncio, perseguida e caluniada. Este
resto surgirá como o primeiro remanescente; crescerá com velocidade milagrosa e,
purificado, tornar-se-á a Igreja. Pois a verdade é poderosa e prevalecerá. “Ainda que
andemos no meio da sombra da morte, não temeremos nenhum mal, porque Tu estás
conosco”. “E se Deus é por nós, quem será contra nós?”
O Rei da história já está vindo ao nosso encontro, através das ondas furiosas, trazendo-nos a
mensagem encorajadora: “Não temais, pequeno rebanho, porque aprouve a vosso Pai darvos um reino.”
[1] “Fellow”, no original.
[2] Hootenanny é uma celebração típica do sul dos Estados Unidos
[3] Botlegged é uma técnica de gravação em que sons e imagens são captados ao vivo.
Fonte: http://fratresinunum.com/
==========================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura:
"A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem:
Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome - diz o Senhor dos
exércitos -, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos;
aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito (as minhas ordens)." (Malaquias 2, 1-2)
"Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam
indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é
impuro". (Ez 22, 26)
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Lembrando: Não julgueis que vim trazer paz à Terra. Vim trazer não a
paz, mas a espada
26.04.2014 – artigo publicado em 19.11.2013

Ele traz escrito no manto e na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores! (Ap 19, 16)
Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Este texto NOVAMENTE vai para muitos que acham que este site não necessita publicar notícias
tristes, horríveis e pesadas, alegando que os católicos não precisam ler tais notícias, que é uma
total perca de tempo e pedem para apagar essas coisas abomináveis do site, pois, tais noticias
merecem apenas nosso desprezo e indiferença.
Eu peço NOVAMENTE para estes que enviam mensagens para mim com tal opinião, que não
acessem mais este site. Procurem e acessem sites que satisfaçam plenamente a sua falsa
ILUSÃO de um mundo maravilhoso e perfeito. Que não precisem VER realmente com os olhos do
CORAÇÃO que o mundo jaz sob o maligno.
"Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo jaz sob o Maligno". (I São João 5,
19)
Que há uma guerra em entre a LUZ e as trevas. Que o desprezo e a indiferença é você fechar
seu coração aos sinais do Fim dos Tempos, aos irmãos em Cristo que sofrem com a injustiça,
impiedade, falta de amor e a indiferença humana.
"Debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a
iniqüidade ocupa o lugar da justiça". (Eclesiastes 3, 16)
"A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos
homens, que pela injustiça aprisionam a verdade". (Romanos 1, 18)
Muitos católicos querem simplesmente VARRER a sujeira para debaixo do tapete, tapar seus
olhos, como um BURRO de carga, que segue adiante sem ver o que há a sua volta. Pois,
saibam que estes serão culpados de quererem salvar-se a si mesmos. Seria como se os cristãos
quisessem ver somente aos ensinamentos e milagres do Rei Jesus e quando começasse o Seu
Doloroso Calvário e Morte na Cruz não quisessem mais ver, pois, foi muito horrível e pesado
para seus corações.
O Calvário de Cristo está em cada irmão que sofre com a indiferença humana e o grito de
crucifica, crucifica, crucifica...ecoa pelo tempo e hoje mais do que nunca se faz presente na
injustiça e impiedade dos homens com seus semelhantes e também com a total falta de respeito
ao Sagrado. É como se a humanidade repetisse por séculos e hoje mais ainda o grito: SOLTE A
BARRABÁS E CRUCIFICA A JESUS.
Ai de mim se eu me calar, se for indiferente aos fatos, pois...
"Ele respondeu: Digo-vos: se estes se calarem, clamarão as pedras!"(Sâo Lucas 19, 40)
"O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de
cima dos telhados". (São Mateus 10, 27)
Muitos católicos querem apenas falar do Amor de DEUS, querem ficar indiferentes aos
gravíssimos fatos do fim dos tempos, mas se esquecem também do seguinte:
"Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada.
Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra,
e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa.
Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho
mais que a mim, não é digno de mim.
Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim.
Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que a perder, por minha causa,
reencontrá-la-á". (São Mateus 10, 34 - 39)
NOVAMENTE EU DIGO:
Minha missão de evangelização neste Fim dos Tempos inclui principalmente alertar para o
cumprimento das profecias bíblicas, sobre a humanidade atual e a sua rebelião declarada
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contra DEUS.
Os cristãos e não cristãos, enfim, todos os homens, precisam refletir sobre o gravíssimo momento
que a humanidade atravessa. A extensão da onda de pecados, injustiças,, perversidades,
impiedades, a cultura de morte e tudo que vai contra as LEIS E MANDAMENTOS DE DEUS é o
que rege a sociedade atual.
É preciso que se mostre os fatos, que os corações sejam fortemente sacudidos, para uma
conversão verdadeira a DEUS, Infelizmente essa conversão só acontece pelo amor ou pela dor, e
a humanidade optou por livre vontade se converter pela dor.
Meu site não vai publicar historinhas do papai-noel, coelhinho da páscoa, da cinderela, do gato de
botas....
Quero dizer com isto, que os cristãos tem que despertarem aos fatos que acontecem a sua
volta. Como eu poderia publicar somente noticias maravilhosas, se tenho como missão anunciar
o Fim dos Tempos. Eu não teria paz no meu coração, sabendo que tenho este canal de
evangelização e nada faço para mostrar a degradação perversa dos homens em relação
ao seu próprio semelhante e também a grande crise de fé com essa apostasia e rebelião
a DEUS que vive a humanidade.
Para terminar, gostaria NOVAMENTE DE LEMBRAR, que tenho recebido muitos e-mails de uma
certa forma em tom ameaçador, intimador e até agressivo.
Como disse, enquanto puder aguentar na minha trincheira de batalha, aguentarei.
Além disto, diz na Sagrada Escritura:
"Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te
apertarão de todos os lados". (São Lucas 19, 43)
Além do mais...
"Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma; temei antes
aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena". (São Mateus 10, 28)
Pois...
Pedro e os apóstolos replicaram: Importa obedecer antes a Deus do que aos homens.
(Atos dos Apóstolos 5, 29)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Sinal dos Tempos: Universidade de Harvard Celebrará Missa Negra
Satânica, nos EUA
11.05.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Somente posso dizer NOVAMENTE o seguinte:
Se a humanidade também já chegou ao ponto de celebrar uma "missa negra" para
glorificar a Satanás, dentro de uma Universidade dos Estados Unidos, das mais
respeitadas do Mundo, incentivando os jovens a adorar ao demônio, então, não resta
mais nada, a Grande Sodoma se instalou definitivamente, a rebelião dos homens ao
SENHOR foi declarada e a Justiça de DEUS é iminente no Mundo.
Diz na Sagrada Escritura:
“Tu, desde o princípio, quebraste o meu jugo, rompeste os meus laços e disseste: — Não
servirei!” (Jer 2, 20).
"Destruirei tudo sobre a face de terra - oráculo do Senhor; farei perecer homens e
animais, aves do céu e peixes do mar; exterminarei os ímpios com seus escândalos, farei
desaparecer os homens da superfície do mundo - oráculo do Senhor.
Estenderei a mão contra Judá, e contra os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desse
lugar tudo o que resta de Baal, até o nome de seus servos e de seus sacerdotes":
(Sofonias, 1, 2-4) (Baal = Demônio)
Somente nesta semana temos notícias que confirmam a rebelião consumada dos homens
contra o seu Criador e DEUS Altíssimo:
-Monumento com duas crianças adorando a Satanás será colocado em frente ao Capitólio
nos EUA
-Sinal dos Tempos: Americana grava o próprio aborto e disponibiliza vídeo na internet
Diz ainda na Sagrada Escritura:
"Por isso o Senhor não poupa os jovens e não tem piedade dos órfãos nem das viúvas,
porque todos eles são ímpios e perversos, e todas as bocas proferem infames palavras.
Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se".
(Isaías 9, 16)
"Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos
tenebrosos do inferno onde os reserva para o julgamento; se não poupou o mundo
antigo, e só preservou oito pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça,
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quando desencadeou o dilúvio sobre um mundo de ímpios; se condenou à destruição e
reduziu à cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra para servir de exemplo para os ímpios
do porvir"; (II São Pedro, 2, 4-6)
========================
Universidade de Harvard Celebrará Missa Negra Satânica, nos EUA

A Universidade de Harvard, uma das mais respeitadas escolas Ivy League no mundo,
respondeu a rumores de que eles estariam hospedando uma Missa Negra realizada pelo
Templo Satânico na segunda-feira. Como se vê, não eram boatos.
A idéia de que os alunos da Ivy League têm pactos sinistros com o diabo é geralmente o produto
de filmes B, mas na segunda-feira, a Harvard Extension Cultural Studies Club será palco para uma
missa negra, um ritual destinado a invocar Satanás enquanto profanam o sacramento católico,
geralmente através de injúria, aniquilação, ou maculando sexualmente uma hóstia.
Como você pode imaginar, os grupos religiosos estão completamente em pânico sobre isso, até
mesmo levando a Arquidiocese de Boston a emitir uma declaração pedindo a Harvard para
encerrar o evento. Ainda assim, Harvard diz que, embora eles pessoalmente não possam concordar
com as opiniões expressas pelos clubes de estudantes, eles apóiam os direitos dos nossos alunos e
professores para falarem e se reunirem livremente".

A Missa Negra da Universidade de Harvard está sendo realizada pelo Templo Satânico, um grupo
que ganhou um pouco de notoriedade ao longo dos últimos anos endossando publicamente o
governador da Flórida, Rick Scott, realizando uma "missa rosa" sexual sobre a sepultura de
membros mortos de Westboro Baptist Church a fim de postumamente "transformá-los em gays" ,
e até mesmo criando de um monumento satânico oficial para o gramado do edifício do Capitólio de
Oklahoma.
Fonte: www.anovaordemmundial.com
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Se o mundo for contra a Verdade, então Atanásio será contra o mundo
03.05.2014

Santo Atanásio: Pedra de tropeço para os neo-católicos
Hoje é o dia em que tradicionalmente celebramos a memória de Santo Atanásio, Bispo, Confessor
e Doutor da Igreja. Embora ele tenha vivido aproximadamente há 1.700 anos, o exemplo de Santo
Atanásio é muito relevante para os católicos de nossos dias.
Santo Atanásio viveu em uma época de grave crise para a Igreja; uma época em que a
grande maioria dos clérigos e fiéis seguia o ensinamento estranho de Ário, contrário ao
ensinamento da Tradição.
Era uma época em que os bispos e presbíteros “em plena Comunhão” com a Igreja Católica – de
nenhum modo suspensos ou censurados – dirigiam as dioceses e paróquias católicas. Eles
ensinavam e pregavam o arianismo a partir de suas sés e púlpitos. Os católicos fiéis à Tradição,
guiados por Santo Atanásio, eram repetidamente expulsos e exilados das igrejas “oficiais” por
esses homens, e eram repreendidos como cismáticos desobedientes.
O papa da época, Libério, não tomou qualquer medida eficaz para livrar a Igreja dessa novidade
doutrinal ou de seus adeptos. O mundo secular nessa época favorecia o arianismo, incluindo a
autoridade temporal, e condená-lo seria uma atitude impopular. Sob pressão do Imperador, o
Papa Libério não apenas excomungou Santo Atanásio, mas também assinou um “credo”
ambíguo, permitindo que o ensinamento estranho ganhasse um ar de credibilidade na
medida em que não o excluiu ou condenou de maneira específica.
Essas ações trágicas do Papa Libério são tão perturbadoras para os neo-católicos que alguns de
seus apologistas tentaram até mesmo alegar que elas nunca existiram. Todavia, inúmeras fontes
católicas dignas de crédito confirmam que os atos são fato histórico, incluindo a obra Vidas dos
Santos de Butler e o Cardeal John Henry Newman.
Outros apologistas neo-católicos recorrem ao engano e à invenção para assimilar o evento em seu
próprio paradigma. Eles tentam transformar Santo Atanásio em um herói neo-católico, imputando
a ele e a todos os católicos dos anos 300 o conhecimento que temos hoje em dia de que o
arianismo é claramente herético e que todo apoio que lhe for dado é claramente errôneo. Porém,
essa não foi de modo algum a situação à época de Santo Atanásio.
Santo Atanásio e os leigos católicos nessa época estavam rodeados por todos os lados da
autoridade temporal e eclesiástica, que os pressionava a “obedecer” a um ensinamento
estranho, o qual tinha todos os sinais externos de aprovação por parte do elemento humano da
Igreja Católica. Ironicamente, se os fiéis daquela época tivessem ouvido o conselho dos neocatólicos de hoje em dia, eles teriam se apresentado obedientemente a sua paróquia dirigida por
arianos, e se submetido totalmente ao bispo ariano. Além disso, eles não teriam tido nada a ver
com o bispo “rebelde”, excomungado e “cismático” chamado Atanásio.
A única coisa que Santo Atanásio e esses fiéis tiveram que dizer a essas pessoas, cujos sentidos
estavam equivocados, foi a Fé Tradicional que a Igreja havia lhes transmitido dos Apóstolos.
Nesse contexto, podemos ver a coragem e a convicção verdadeiras que esses homens e
mulheres tiveram que tomar para serem ridicularizados, caluniados, exilados e
humilhados por aqueles na “Igreja oficial” e ainda assim permanecerem inabaláveis
naquilo que sabiam ser verdadeiro.
Somente muitos anos depois ficou comprovado que esses bravos católicos estavam
certos e foram justificados pela Igreja. Para a grande maioria, a justificação veio muito tempo
após a sua morte. Assim, dizer hoje em dia que o caminho que esses fiéis escolheram nos anos
300 era “óbvio” ou que eles estavam claramente do lado da “Igreja oficial” naquela época é uma
desonra tanto para a sua coragem quanto para a sua fé.
Expulsos de suas próprias paróquias, tendo sido chamados de cismáticos, hereges e
desobedientes, alguns dos fiéis começaram a perder o ânimo, a se desesperar e até mesmo a
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duvidar se estavam no caminho certo. O grande Santo Atanásio ofereceu as seguintes palavras de
encorajamento a esses fiéis, que permanecem verdadeiras hoje em dia, da mesma forma que
eram naquela época:
"Que Deus vos conforte. Sei ainda que isso não apenas vos entristece, mas também o
fato de que enquanto outras pessoas obtiveram as igrejas através da violência, nesse
ínterim vós fostes expulsos de vossos lugares. Eles possuem os edifícios, mas vós a Fé
Apostólica. É bem verdade que eles estão nas igrejas, mas fora da verdadeira Fé;
enquanto vós estais fora dos edifícios, sem dúvida, mas a Fé está dentro de vós.
Consideremos o que é maior, o edifício ou a Fé. Claramente a Fé verdadeira. Quem então
perdeu mais, ou quem possui mais? Aquele que detém o edifício ou aquele que detém a
Fé? Sem dúvida o ll edifício é bom, se a Fé Apostólica é pregada lá, ele é santo se o Santo
habita lá. (Após um pouco:) Porém, benditos são aqueles que pela fé estão na Igreja,
habitam sobre os fundamentos da Fé e têm plena satisfação, mesmo o grau mais elevado
da fé, que entre vós permanece inabalável. Porque ela lhes chegou da tradição
Apostólica, e frequentemente a execrável inveja desejou destruí-la, mas não foi capaz.
Pelo contrário, eles é que se alijaram [da Fé] ao tentar destruí-la. Por isso é que foi
escrito, “’Vós sois o Filho do Deus vivo’, Pedro confessou isso por revelação do Pai, e
ouviu, ‘Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te
revelou isto, mas meu Pai que está nos céus’.” Portanto, ninguém jamais prevalecerá
contra a vossa Fé, meus queridíssimos irmãos. Porque se algum dia Deus vos devolver as
igrejas (e pensamos que Ele o fará) ainda sem essa restauração das igrejas a Fé nos
basta. E, falando sem as Escrituras, devo falar com muita veemência, é bom trazê-los
para o testemunho das Escrituras, lembrem-se de que o Templo sem dúvida estava em
Jerusalém; o Templo não estava deserto, forasteiros o invadiram, daí também o Templo
estando em Jerusalém, aqueles exilados desceram para a Babilônia por decisão de Deus,
que os estava provando, ou melhor, corrigindo; enquanto lhes manifestava em sua
ignorância punição [através] de inimigos sanguinários. E os forasteiros sem dúvida
tinham a posse do Templo, mas não conheciam o senhor do Templo, ao passo que Ele
não respondeu nem falou; eles foram abandonados pela verdade. Que proveito então
eles tiraram do Templo?"
Pois vejam que aqueles que detêm o Templo são acusados por os que amam a Deus de
torná-lo um covil de ladrões, e por transformar loucamente o Lugar Santo em uma casa
de comércio e uma casa de negócios judiciais para si mesmos, a quem era ilegal adentrálo. Amados, são essas coisas e outras piores ainda que ouvirmos daqueles que vieram de
lá. Entretanto, realmente, eles parecem possuir a igreja, mas estão fora dela. E eles se
julgam dentro da verdade, mas estão exilados e cativos, e não obtêm vantagem da igreja
somente. Porque a verdade das coisas é julgada…
Santo Atanásio de Alexandria
- (Coll. Selecta SS.Eccl.Patrum, Caillau and Guillou Vol. 32, pp. 411-412)
Link para a tradução: http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf204.xxv.iii.iii.xxiv.html
Michael Davies sobre Santo Atanásio: : http://www.sspxasia.com/Documents/ArchbishopLefebvre/Apologia/Vol_one/Appendix_I.htm
Fonte: http://fratresinunum.com/
imagem: www.rainhamaria.com.br

Cardeal Burke: Não à Comunhão a pecadores públicos
15.05.2014

O Cardeal Raymond Leo Burke, prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, em 3 de
maio, em Roma, dirigindo-se aos líderes pró-vida reunidos para a IV Marcha pela Vida, voltou a
insistir sobre a importância das condições para comungar, por parte daqueles que se
dizem católicos e apoiam leis que contrariam a ordem natural.
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O Cardeal Burke insistiu “no grave escândalo causado pelos legisladores, juízes e líderes
políticos que professam ser católicos que se apresentam para receber a Sagrada
Comunhão e, ao mesmo tempo, apoiam e inclusive promovem leis que violam a lei moral
em seus aspectos mais fundamentais”.
Acrescentou o Cardeal que “a disciplina da Igreja, desde os tempos de São Paulo, advertiu àqueles
que obstinadamente persistam em um manifesto pecado grave que não recebam a Sagrada
Comunhão. Esta disciplina não é um castigo, mas o reconhecimento da condição objetiva da alma
da pessoa envolvida nesse pecado. Impede-lhes de cometer sacrilégio, por violar a santidade
incomparável do Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Cristo, e salvaguarda a comunidade cristã e
a comunidade em geral do escândalo que pode levar a crer que a violação da lei moral, por
exemplo, no que se refere à dignidade inviolável da vida humana, a integridade do
matrimônio e da família, e a liberdade de consciência, não constituem um grave pecado e
não rompem a comunhão com o Senhor”.
A Nova Evangelização
Em sua exposição, o Cardeal Burke se referiu também à nova evangelização.
“O grau de secularismo a que o Papa Paulo VI se referiu, com preocupação, em 1975,
continua aumentando exponencialmente, em parte devido a um grave empobrecimento
ou mesmo falta de uma adequada catequese na Igreja, durante as últimas quatro
décadas”.
“O Papa João Paulo II se referiu à crescente gravidade dessa situação com vigor inquebrantável. O
pontificado de João Paulo II pode ser descrito, com razão, como um chamado consciente a
reconhecer o desafio da Igreja a ser fiel a sua missão divina em uma sociedade completamente
secularizada, respondendo ao desafio por meio de uma nova evangelização. Uma nova
evangelização que consiste no ensinamento da fé através da pregação, da catequese e de todas as
formas da educação católica. Na celebração da fé nos sacramentos, na oração, na devoção e na
vivência da fé pela prática das virtudes; tudo como se fosse pela primeira vez, isto é, com o
compromisso e a energia dos primeiros discípulos e dos primeiros missionários”.
Documento dos líderes pró-vida
Ao concluir o Encontro Internacional dos 56 líderes pró-vida de 16 países ali presentes, publicou-se
a seguinte petição dirigida a todos os bispos:
“Reunidos pela primeira vez em Roma para compartilhar as estratégias internacionais para a
defesa e promoção do direito à vida, nós, representantes de mais de 50 organizações pró-vida do
mundo, fazemos um chamado aos bispos católicos, para que a Misericórdia atue também para com
os políticos que, formando parte da Igreja, sejam a favor do aborto.
Tendo em conta que:
- São Paulo escreveu, no capítulo 11 da primeira Carta aos Coríntios: “quem come e bebe sem
discernir o Corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação (I Cor 11, 29);
- o Canon 915 do Código de Direito Canônico afirma que os que “obstinadamente perseveram
em um pecado manifesto” não devem “ser admitidos à Sagrada Comunhão”;
- o então Cardeal Joseph Ratzinger escreveu uma carta em 2004 aos bispos americanos, intitulada
“Dignidade para receber a Sagrada Comunhão”, que a um político católico que vote em favor
de leis tolerantes com o aborto e a eutanásia se “deve” negar a Comunhão, depois de ter sido
devidamente instruído e advertido;
- recebendo a Sagrada Comunhão, estes políticos católicos poderiam crer que estão
espiritualmente sãos e, portanto, não ter necessidade da “correção fraterna”;
- admitir à Sagrada Comunhão políticos que são favoráveis ao aborto é causa de escândalo para os
demais fiéis, porque leva a crer que o aborto não é um pecado muito sério, portanto, prejudica o
testemunho cotidiano e convicto dos que apoiam a vida;
- ver-se impedido de aceder à Sagrada Comunhão é um alarme que pede o retorno a uma
autêntica vida de fé;
- não é misericordioso permitir a nossos irmãos, que vivem obstinada e publicamente no
pecado, permanecer nele sem ser advertidos;
Os abaixo assinantes pedimos aos bispos católicos que não admitam à Sagrada Comunhão os
políticos favoráveis ao aborto, como sinal de amor para com eles mesmos”.
Fonte: http://fratresinunum.com
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura:
"Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será
culpável do corpo e do sangue do Senhor.
Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice.
Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria
condenação". (I Coríntios, 11, 27-29).
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
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interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)

Bispo nomeado pelo Papa diz: Eu não me identifico com aqueles que
rezam o Terço do lado de fora das clínicas de aborto

16.05.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Este artigo nem preciso comentar, está escancarado a olhos vistos e o pior cego é aquele
que se recusa realmente a enxergar os fatos.
NOVAMENTE VOU CITAR A SEGUINTE DECLARAÇÃO:
Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude.
O espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça
da abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o
poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de
sacerdotes apóstatas".
A Profecia do Arcebispo Fulton J. Sheen.
(Atualmente está em curso o processo para sua canonização)

Sua Santidade Papa Pio XII e o Arcebispo Fulton J. Sheen.
"Ele (Satanás) criará uma contra-igreja que será o macaco da Igreja, porque ele, o
Diabo, é o macaco de DEUS. Ela terá todas as notas e as características da Igreja, mas no
sentido inverso e esvaziada de seu divino conteúdo. Será um corpo místico do anticristo
que vai em todas as aparências assemelhando-se ao corpo místico de Cristo. Em seguida
será verificado um paradoxo, as muitas acusações com que os homens no século
passado rejeitaram na Igreja, serão as razões pelas quais passarão a aceitar a contraigreja." (...)
Fonte: Arcebispo Fulton J. Sheen, Communism and the Conscience of the West, (Bobbs-Merrill,
1948), pp. 24 – 25.]
Diz na Sagrada Escritura:
"Mas, ainda que alguém - nós ou um anjo baixado do céu - vos anunciasse um evangelho
diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema (maldito)". (Gálatas 1, 8)
"Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos,
ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos
nossos". (I São João 2, 19)
Bispo Italiano: “Eu não me identifico com aqueles que rezam o Terço do lado de fora das
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clínicas de aborto”
"Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não
pouparão o rebanho". (Atos dos Apóstolos 20, 29)
Nota de www.rainhamaria.com.br: “Os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser
difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte à verdade, sendo obra de
caridade gritar: 'Eis o lobo!', quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde
seja encontrado.” (São Francisco de Sales, Bispo e Doutor da Igreja, Filotea ou Introdução à
Vida Devota, parte III, cap. 28)
Um bispo italiano irritou pró-vidas na Itália e no exterior após ter dito, em entrevista de 12 de
maio, que ele tinha pouco tempo para os pró-vidas que rezam o Terço do lado de fora das clínicas
de aborto.
“Eu não me identifico com os rostos inexpressivos daqueles que rezam o Terço do lado
de fora das clínicas que praticam a interrupção da gravidez, [‘l’interruzione della
gravidanza’], mas sim com aqueles jovens que se opõem a essa prática e lutam pela
qualidade de vida das pessoas, pelo seu direito à saúde e ao trabalho,” disse o bispo
Nunzio Galantino, secretário geral da Conferência dos Bispos Italianos (CEI).

Rostos inexpressivos (segundo o Bispo) rezando contra o aborto!
John Smeaton, diretor da Sociedade para a Proteção dos Nascituros, com sede no Reino Unido
(SPUC), enviou uma carta a Galantino, pedindo que retirasse os comentários e solicitando um
encontro para discutir o assunto.
“Sinceramente, se as leis nacionais tivessem permitido o assassinato de padres católicos ou judeus
ao longo das últimas décadas, não acho que o senhor diria: ‘No passado nos concentramos muito
sobre o assassinato de padres católicos e judeus…’. Sem dúvida, o senhor diria: ‘Nunca
denunciaremos este mal grotesco o bastante,’” escreveu Smeaton.
Porém, Galantino não se limitou a criticar o movimento pró-vida. Ao ser indagado sobre o seu
desejo a respeito da Igreja Italiana, Galantino respondeu: “Que possamos falar sem tabu
sobre qualquer assunto, como, por exemplo, padres casados, dar a Eucaristia a pessoas
divorciadas e homossexualidade, de acordo com o Evangelho, e apresentar os motivos de
nossas posições.”
Respondendo à pergunta se a politicamente influente CEI [Conferência Episcopal Italiana]
continuará pressionando o Parlamento da Itália para tratar de valores “inegociáveis” da vida, da
família e da educação, Galantino disse: “Pensemos sobre a sacralidade da vida. No passado não
nos concentrávamos exclusivamente no aborto e na eutanásia. Isso não pode ser assim; no meio
[das duas coisas] existe [a pessoa] que se desenvolve continuamente.”
Galantino acrescentou que com o pontificado do Papa Francisco, “a Igreja Italiana tem uma
oportunidade extraordinária para se reposicionar com relação a expectativas espirituais, morais e
culturais.”
Em março, o Papa Francisco escolheu Galantino pessoalmente para o segundo cargo
mais importante na conferência dos bispos italianos, que o papa espera reformar.
Em carta aos fiéis da diocese de Galantino, na Calábria, Francisco pediu desculpas por levá-lo a
Roma. “Preciso que o Monsenhor Galantino venha a Roma ao menos por enquanto. … Peço-lhe, por
favor, que me compreenda e perdoe,” escreveu Francisco.
Os comentários também despertaram a oposição na Itália, onde uma mulher escreveu que fora as
orações daquelas pessoas do lado de fora da clínica de aborto que a ajudaram a perceber o mal do
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aborto.
Gianfranco Amato, presidente dos Juristas pela Vida, disse que a carta anônima lhe fora enviada
por uma “mulher de nacionalidade romena” que mora no norte da Itália. Ela pediu que sua carta
aberta fosse publicada no site da La Nuova Bussola Quotidiana em resposta aos comentários de
Dom Galantino. A mulher disse que já havia feito três abortos e que rezava o Terço a fim de ajudar
outras pessoas a evitarem a “dor sombria” que se segue a um aborto.
“Vossa Excelência, não tenho o rosto acetinado de uma atriz, tenho um rosto normal, igual ao de
muitas outras mulheres, mas seria mesquinho chamá-lo de ‘inexpressivo’,” ela escreveu,
acrescentando que compreende que, “como homem”, o arcebispo talvez não seja capaz de
entender o que significa perder uma criança.
“Suprimi as vidas dos filhos que gerava três vezes. Somente a fé recém-descoberta através da
graça me fez perceber a atrocidade do que fiz, e me levou a um compromisso com a defesa da
vida,” ela disse.
“Assim, descobri-me dentre aquelas pessoas que rezam diante dessas clínicas antes que os atos
que a Igreja corretamente chama de ‘crimes abomináveis’ sejam cometidos. Se decidi rezar o
Terço nesses locais foi somente para implorar o perdão para essas pobres mulheres.”
“Na Igreja, Vossa Excelência, eu não me senti julgada pelo que fiz. E é por isso que eu não julgo
ninguém. Somente rezo por essas mulheres que, por ignorância, às vezes, cometem os mesmos
erros, caindo, em seguida, no abismo do remorso eterno.”
Fonte: http://fratresinunum.com e www.rainhamaria.com.br

Padres do Fim dos Tempos: Celebrar a Missa com a batina cheirando a
gasolina
17.05.2014

O padre Edson Roberto Codato, de 51 anos, é muito conhecido em Bauru (SP) não só pelos fiéis da
paróquia São Bras, no Núcleo Gasparini, mas também pelos apaixonados por motos e triciclos.
Integrante fundador do motoclube ‘ByCoda’s do Asfalto’ e com uma irreverência de dar inveja,
padre Edson afirma que para aliar as funções dentro da igreja e em cima do veículo, a batina, às
vezes, cheira gasolina.
“Tem dia que chego para celebrar a missa com a batina cheirando gasolina. Isso
acontece. Faz parte porque às vezes, no atropelo, que a gente acaba tendo que se
desdobrar e, realmente, o cheiro da gasolina acaba se tornando um pouco o cheiro da
gente. Mas, é um cheiro do bem e não da maldade”, disse o pároco, que usa um capacete
com a mesma cor da batina.

A moto começou a fazer parte da vida de Edson há 20 anos, quando saiu de Bauru como padre
para ensinar a palavra de Deus no sertão da Bahia. “Depois que ordenei por seis anos em Bauru,
fui para a Bahia. A paixão com a moto surgiu mais da necessidade. Gostava de moto só que não
tinha. Fui para a Bahia, consegui uma moto doada. Era o único padre que gostava de moto. Com
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as estradas ruins, a necessidade era maior de usar a moto e comecei a pegar mais amor pela
coisa”, lembrou.
Alguns anos mais tarde, padre Edson foi transferido para Passos, em Minas Gerais. E foi lá que a
moto entrou de vez em sua rotina. “Comecei a fazer parte e ajudei a fundar o motoclube ‘ByCoda’s
do Asfalto’. Ai veio aquele negócio: eu preciso ter uma moto também”, enfatizou.
Sem dinheiro, ele usou as técnicas que apreendeu aos 16 anos em um curso de mecânica do Senai
para construir a própria moto, ou melhor, um triciclo. “Não queria ter uma motinha, queria uma
moto grande. Quer saber de uma coisa? Dinheiro pra comprar uma moto eu não tenho. Então, vou
ter que fazer a minha. E fiz o meu triciclo há 10 anos. Já andei 50 mil km com ele”, explicou.
O triciclo levou um ano e dois meses para ficar pronto e, até hoje, recebe vários acessórios. Além
do triciclo, padre Edson também já montou uma Styllus Chopper 450. Convidado nos anos 2000
para retornar a Bauru, ele disse que engatou a moto atrás do triciclo e pegou a estrada rumo ao
Centro-Oeste Paulista. “Construí os dois veículos usando pedaços de outros. Peça por peça. Deixei
a oficina em Passos, mas voltei a Bauru dirigindo o triciclo com a moto no engate.”

Como todo motociclista, ele também aprecia uma cerveja gelada.
Para o “padre motociclista”, a religião tem várias maneiras de evangelizar, independentemente da
cara e do corte de cabelo. “Sou padre. Celebro como qualquer outro padre da igreja Católica
Apostólica Romana. Só que eu gosto de moto. E uso a moto como uma ferramenta para
evangelizar as pessoas que muitas vezes estão afastadas da igreja por algum motivo. E eu consigo
aproximar essas pessoas exatamente pelo jeito de evangelizar”, disse.
Dentro da igreja e nos eventos de motoclubes, ele informou que jamais sofreu discriminação.
“Meus fiéis me aceitam do jeito que sou carinhosamente e vários começaram a gostar de moto por
causa de mim. Alguns fieis vão aos encontros de moto e tocam nas missas. Já no motoclube
sempre se espanta um pouquinho, porque eles concebem a ideia de um padre, com jeito de padre,
cara de padre, roupa de padre. A princípio o pessoal assusta, mas depois quando você começa a
conversar um pouquinho, já se derrete, vira amigo de infância e quer tirar uma foto pra mandar
para a mãe.”
O padre avisou que suas missas são diferenciadas. E citou uma comparação. “Existe o médico. Só
que cada médico tem uma especialidade. Um cuida do joelho, outro do coração, do pé. É
importante a gente perceber que dentro da igreja também tem suas diversidades. Todos são
padres, mas cada um tem uma vocação específica. Tem padre que cuida da saúde, dos camilianos,
e eu, sou um padre que escolhi evangelizar a estrada, os motociclistas. Não sou uma andorinha
sozinha, existem outros com a mesma vocação. É onde me encontrei, me sinto bem e consigo me
realizar”.
Fonte: G1
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br/Por Dilson Kutscher
A maioria dos católicos vão dizer:
Ora, sr. Kutscher, padre motociclista, que leva essa paixão para Igreja, isto é coisa
normal nos dias de hoje. (Mas infelizmente não deveria ser)
Nossa Senhora já havia profetizado...
Jacinta, uma das videntes de Nossa Senhora em Fátima, em suas últimas palavras,
comunicadas à sua madrinha, madre Maria da Purificação Godinho, disse:
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"Hão de vir umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a
Deus não devem andar com a moda. A Igreja não tem modas O Céu não tem modas, o
mundo as tem todas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Peça muito pelos padres! Peça
muito pelos religiosos! Os padres só deviam ocupar-se das coisas da Igreja . Eles devem
ser puros".
Diz na Sagrada Escritura:
"Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o
amor do Pai.
Porque tudo o que há no mundo - a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
a soberba da vida - não procede do Pai, mas do mundo.
O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus
permanece eternamente". (I São João 2, 15-17)
Vivemos tempos Apocalípticos, onde Sacerdotes que abandonaram seus trajes
eclesiásticos (hábitos, batinas) são vistos como qualquer pessoa em nosso dia-a-dia.
Vejam a foto do Padre Edson Roberto Codatos.
Ele aparenta ser um sacerdote do Altíssimo? Ou um homem qualquer?

Um sacerdote que passa de batina nas ruas faz aquele que está afastado da Igreja há algum
tempo lembrar que ele precisa se reconciliar com Deus. Às vezes a pessoa está em seus afazeres
diários e nem está pensando em Deus, mas ao ver aquele padre passar, DUVIDO que dentro de
sua cabeça e de seu coração a voz da consciência não diga “já faz tempo que você não vai à
Igreja” ou “você tem tanto tempo pra tudo… precisa de um tempo para Deus também”
"Batina é o distintivo, a farda de um soldado. Já viste policial, um reles deles, sem farda?
Sem farda ele perde a autoridade. Também assim é o padre. Se ele não estiver a usando
ele se mistura ao povo, e o povo "o engole".
A batina é um sinal de consagração a Deus. Sua cor negra é sinal de luto. O padre morreu
para o mundo, porque tudo o que é mundano não lhe atrai mais. Ela é ornada de 33 botões
na frente, representando a idade de Nosso Senhor. São 5 botões nas mangas, representando as 5
chagas de Nosso Senhor. Também possui 2 presilhas laterais que simbolizam a humanidade e a
divindade de Nosso Senhor. O padre a usa com uma faixa na cintura, símbolo da castidade e do
celibato.
Disse o Santo Papa João Paulo II, em uma carta que exprime seu pensamento, sublinhando
mais uma vez a importância do uso do hábito, “testemunho da identidade do padre e de que
pertence a Deus” ... “em um mundo tão sensível à linguagem das imagens”.
Sabe porque fiz os cometários acima?
A sociedade, principalmente nossa juventude, não respeita mais a Igreja, a CASA DE
DEUS, pois já não reconhecem nos sacerdotes modernos, com suas vestes mundanas, a
contemplação de algo Divino e Sagrado. Se os próprios religiosos estão deixando o
sagrado de lado para abraçarem as coisas do mundo, porque a nossa sociedade deveria
ter algum respeito. Ora, pelas ruas e até na CASA DE DEUS os sacerdotes não são mais
diferenciados, preciso dizer mais? Se povo não acha mais a Igreja, a verdadeira CASA DE
DEUS, que dirá seus sacerdotes quase que desapercebidos no meio do povo.
Diz na Sagrada Escritura:
"É a ruína que está chegando. Procurar-se-á salvação, sem que se possa encontrá-la.
Sobrevirão desastres sobre desastres, má nova sobre má nova. Pedir-se-ão oráculos ao
profeta, faltará a lei para o sacerdote, e o conselho para os anciãos. O rei há de pôr luto,
ficará o príncipe cheio de consternação, tremerão as mãos dos homens do povo. Tratálos-ei de conformidade com o proceder que levaram, julgá-los-ei conforme houverem
merecido. Então saberão que sou o Senhor". (Ezequiel 7, 25-27)
Para terminar, disse Santo Afonso Maria de Ligório:
"Para fazer um bom padre não bastam apenas graças comuns e pouco numerosas;
requerem-se graças muito especiais e abundantes. Ora, como quereria Deus prodigalizar
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os seus favores a quem se pôs a seu serviço, e depois o serve mal? Santo Inácio de
Loyola chamou um dia um irmão leigo da sua Companhia, que passava uma vida muito
tíbia, e falou-lhe assim: “Dize-me, irmão meu, que vieste fazer à religião?” Ele
respondeu-lhe: “Vim para servir a Deus”. “Ah, meu irmão, replicou o Santo, que
disseste? Se me tivesses respondido que foi para servir um cardeal, um príncipe da
terra, terias mais desculpa; mas, visto que vistes para servir a Deus, — é assim que o
serves?
Todo o sacerdote entra na corte, não dum príncipe da terra, mas noutra muito mais alta,
— a dos amigos de Deus, onde se tratam continuamente e em confidência os negócios
mais importantes para a glória da soberana Majestade. Donde procede que um padre
tíbio mais desonra do que honra a Deus; porque dá a entender, pela sua conduta
negligente e cheia de defeitos, que o Senhor não merece ser servido e amado com mais
diligência; que, procurando agradar-lhe, não encontra prêmio que o faça bastante feliz; e
que a sua divina Majestade não é digna dum amor tal, que nos obrigue a preferir a sua
glória a todas as nossas satisfações". (Santo Afonso de Ligório, A Selva -O mal da tibieza
no Padre, I)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

A Profecia de Nossa Senhora em Akita se Cumpre: Cardeais contra
Cardeais e Bispos contra Bispos
21.05.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Em 1984, logo antes se aposentar a uma idade venerável, o Bispo diocesano de Niigata,
Bispo John Shojiro Ito, em consulta com a Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu
uma carta pastoral na qual ele reconheceu como sendo autêntica, a série extraordinária
de eventos que tiveram lugar de 1973 a 1981 em um convento dentro de sua diocese,
eram reconhecidas as aparições da Mãe de Deus em Akita, Japão. A aparição foi
considerada autêntica, como foram Lourdes, La Salette ou Fátima.
As aparições da Virgem em Akita, no Japäo, foi das poucas reconhecidas no século XX
pela Igreja, mas seu conteúdo e aviso são similares à de Fátima e a tantas outras ainda
não reconhecidas nos dias de hoje.
Nossa Senhora disse a monja Agnes Katsuko Sasagawa:
"O Diabo se infiltrará até mesmo na Igreja de tal um modo que haverá cardeais contra
cardeais, e bispos contra bispos. Serão desprezados os padres que me veneram e terão
opositores em todos os lugares. Haverá vandalismo nas Igrejas e altares. A Igreja estará
cercada de asseclas do demônio que conduzirá muitos padres a lhe consagrar a alma e
abandonar o serviço do Senhor".
"O demônio especialmente dirigirá sua ira contra almas consagradas a Deus. O
pensamento da perda de tantas almas é a causa de minha tristeza. Se os homens
aumentarem ainda mais seus pecados em número e gravidade, já não haverá nenhum
perdão para eles ".
Disse também a Rainha Maria:
" Como eu lhe falei, se os homens não se arrependem e se melhoram, o Pai infligirá um
castigo terrível a toda humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio, como nunca se
terá visto antes. Fogo cairá do céu e exterminará uma grande parte de humanidade,
tanto bons como maus, não poupando nem padres e nem crentes. Os sobreviventes,
diante da calamidade invejarão os mortos".
Devemos também adicionar ao titulo deste artigo...
"A Profecia de Nossa Senhora em Akita se Cumpre...
Cardeais contra Cardeais e Bispos contra Bispos...
...e o Papa contra ambos..." (e vice-versa)
VEJAM ESSA NOTICIA:
Atingido e afundado. A destituição de um bispo argentino anti-Bergoglio.
Por Sandro Magister | Tradução: Fratres in Unum.com - Segunda-feira, 19 maio,
Na mesma manhã do dia da abertura da assembleia plenária da Conferência Episcopal Italiana,
iniciada no período da tarde por um discurso do papa em pessoa, um breve comunicado deu a
notícia da destituição de um arcebispo do primeiro escalão na pátria de Jorge Mario Bergoglio:
“O Santo Padre Francisco nomeou membro da Congregação para a Doutrina da Fé, na comissão a
ser erigida para exame de recursos de clérigos [condenados] por ‘delicta graviora’, Dom José Luis
Mollaghan, até agora arcebispo de Rosario (Argentina)”.
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Rosario é uma diocese de dois milhões de habitantes e Mollaghan, 68 anos, não era, certamente,
um personagem em final de carreira.
Mas sua saída abrupta da Argentina, sua convocação a Roma sob controle imediato do
papa e, especialmente, seu confinamento em um fantasmático escritoriozinho curial que
ainda nem existe, mas que está apenas “sendo erigido”, tudo diz que o golpe é daqueles
definitivos.
Para compreender o porquê dessa decisão punitiva tomada pelo Papa Francisco contra um
dos mais importantes bispos argentinos, é útil consultar a mais precisa e confiável biografia do
atual papa: “Francesco, vita e rivoluzione”, escrita pela jornalista argentina Elizabeth Piqué e
publicada na Itália por Lindau.
No capítulo em que analisa os adversários do então cardeal Bergoglio na Igreja argentina,
Mollaghan está entre os mais ávidos, juntamente com o arcebispo de La Plata, Héctor Aguer, e o
núncio apostólico, Adriano Bernardini.
Eles acusavam Bergoglio de não defender a verdadeira doutrina, de fazer gestos pastoral
demasiado ousados, de ser suave para com o governo.
Em Roma, seus pontos de apoio foram o cardeal Leonardo Sandri e Angelo Sodano, este último
amigo do ex-embaixador argentino junto à Santa Sé, Esteban “Cacho” Caselli, personagem muito
controverso, ainda registrado no Anuário Pontifício como Cavaleiro de Sua Santidade.
Escreveu Elizabeth Piqué:
“É neste contexto que, entre o final de 2005 e início de 2006, o ataque contra Bergolgio, que
acompanhei de perto como correspondente do jornal ‘La Nación’, chega a um momento
culminante: Bernardini e seus amigos da cúria intervieram diretamente na nomeação de vários
bispos de perfil conservador. Entre eles, o arcebispo de Rosario, José Luis Mollaghan, e o de
Resistencia, Fabriciano Sigampa. As nomeações suscitaram grande desconforto no episcopado
argentino.
“Nem Mollaghan nem Sigampa foram propostos na sondagem preliminar feita pelos bispos
argentinos: foram impostos seguindo as orientações da Secretaria de Estado na terna [ndr: lista
com três nomes] apresentada ao papa por Bernardini. A intervenção, segundo várias fontes, está
relacionada com a velha amizade entre Sodano e Caselli. Mesmo quando deixa de ser embaixador,
Caselli mantém uma relação direta com Monsenhor Maurizio Bravi, funcionário da Segunda Seção
da Secretaria de Estado, que trata principalmente na Argentina e que, por sua vez, tem uma
relação estreita com o cardeal Sandri, que também é argentino, então número três da estrutura do
Vaticano como substituto da Secretaria de Estado do Vaticano”.
Dos três bispos argentinos mencionados acima, Sigampa está aposentado há dois anos e vimos o
que aconteceu com Mollaghan. Permanece em seu posto o de La Plata, Aguer. Mas seu destino
está selado.
Fonte: http://fratresinunum.com
==============================
Nota final de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Bastidores do ultimo Conclave revelaram a luta pelo poder para "comandar" o posto
mais alto da Igreja. (E alguém consegue acreditar que DEUS Espírito Santo, Aquele que
sempre respeita o livre arbítrio dos homens iria agir nesse ambiente de disputa e
discórdia?! Quando não abriram os seus corações a ELE? Não O buscaram única e
exclusivamente? Portanto, esse não foi um Conclave com Ação Divina, foi uma eleição
humana, em que apenas os homens escolheram, fizeram campanhas eleitorais entre eles
e votaram! Por isso assistimos hoje a este trágico resultado e suas conseqüências
funestas!)

Inclusive o Cardeal Oscar Rodrígues Maradiaga, de Tegucigalpa, Honduras, que foi o
articulador da eleição do Papa Francisco é apreciador da Teologia da Libertação, isto
todos da atual Cúria sabem.
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Ele também já foi considerado um candidato forte da última vez, em 2005, quando no
Conclave que elegeu o Papa Bento XVI. Muitos bispos disseram que Rodriguez parecia estar em
campanha para Papa Por algum tempo o Cardeal Rodriguez Maradiaga era descrito como “papa à
espera”, um candidato tão óbvio para ser o primeiro pontífice do mundo em desenvolvimento que
se esperava que ele já estivesse escolhendo as cortinas do apartamento papal. O Cardeal
Rodriguez é o predileto da centro-esquerda da Igreja por sua histórica promoção das causas de
justiça social, sua declarada simpatia pela Teologia da Libertação,
Se ele fosse eleito papa no conclave anterior, em 2005, não seria loucura imaginar veículos de
comunicação conservadores afirmando, nas manchetes, “Marxista é eleito Papa”
Também lembrando que o Cardeal argentino eleito Papa Francisco neste conclave de 2013,,
no anterior conclave de 2005, obteve mais votos para tentar enfrentar o então favorito,
cardeal Joseph Ratzinger. Depois de quatro escrutínios, o alemão foi eleito Papa Bento XVI.
Então, pode-se concluir que ambos Cardeais, tanto o de Honduras, quanto o Argentino,
eram fortes candidatos a Papas há muito tempo, principalmente o Cardeal Argentino. A
surpresa foi apenas realmente para os leigos católicos e para os eclesiásticos
desinformados que ainda desconhecem a "luta pelo poder" dentro da própria Igreja.
Como verdadeiros católicos, precisamos ficar no mínimo vigilantes, pois, se Francisco teve como
apoiador e articulador de sua eleição um simpatizante declarado da Teologia da Libertação,
esperamos que não haja algum acordo entre eles.
"Ai de vós, filhos rebeldes! - oráculo de Javé. Fazeis planos que não nascem de Mim,
fazeis acordos sem a minha inspiração, de maneira que amontoais erros e mais erros".
(Isaías 30,1)
E mais cedo ou mais tarde mostre que ao invés de manter as tradições e ensinamentos
da Igreja, resolva de ”surpresa”, como de “assalto” mudar tudo isto, com o pretexto da
Igreja adaptar-se ao mundo moderno. (fazendo a vontade dos homens e não a de DEUS)
"Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus." (Jo 12, 43)
"Jesus Cristo é sempre o mesmo: ontem, hoje e por toda a eternidade" (Hebreus 13, 8)
Aliás, temos a informação de alguns sacerdotes, que uma nova cartilha com mudanças
nos ensinamentos da Igreja já está a caminho, então...
Estaremos aqui, vigilantes e atentos contra qualquer desvio de conduta que seja
contrário aos ensinamentos da Santa Igreja, pois servimos e adoramos a DEUS, sendo
obedientes a ELE e não aos homens. Queremos sempre agradar a DEUS, não aos homens,
conforme diz a Sagrada Escritura:
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
“Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos
homens’!” (Atos dos Apóstolos 5, 29)
Fonte: www.rainhamaria.com.br

A Fumaça de Satanás na Igreja: Catedral na Argentina virou salão de
dança
23.05.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
As imagens que verão demonstram o total desrespeito e a banalizaçäo do Sagrado, dentro da
Igreja, a CASA DE DEUS. Infelizmente, muitos que ainda dizem-se católicos, trocaram as coisas
Santas e Sagradas pelas modas e valores do mundo.
A Igreja precisa sempre adaptar-se aos valores mundanos? As modas mundanas?
A Igreja é SANTA. A CASA DE DEUS É SAGRADA. (ou era, pois, alguns maus servidores a
transformaram numa casa meramente mundana)
E o mundo e a humanidade querem realmente ser SANTOS? NÄO
A Igreja e seus Eclesiásticos precisam agradar ao mundo e aos homens ou a DEUS?
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Galatas 1,10)
Aqueles que banalizam o SAGRADO não seguindo os preceitos que a sã doutrina da Igreja propõe
estão banalizando o Sacrifício de Jesus Cristo na Cruz.
Se para trazermos os jovens ou os católicos em geral para dentro da CASA DE DEUS, precisamos
transformar a Santa Missa em um Show, fazer da CASA DO SENHOR um salão de festas,
então,, que reste apenas um único católico na sua Paróquia, mas que ele seja temente a Deus,
comprometido com as coisas Sagradas e os valores cristäos e näo precise misturar o
profano com o Sagrado dentro da CASA DE DEUS. Que ele seja um católico SANTO.
"A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as
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vossas ações, pois está escrito: Sede santos, porque eu sou santo". (I São Pedro, 1, 1516)
Quando vamos a uma igreja, em primeiro lugar, devemos saber que estamos indo a um LUGAR
SAGRADO. Ou já näo é mais??
Vejam está noticia e as imagens.
Noticia do Jornal Primera Edicion, da Argentina
A Puro Chamamé en la Catedral de Posadas.(na terra do Papa Francisco)
(Chamamé: Principal gênero de música folclórica do nordeste argentino)

Después de la missa del domingo por la tarde, la Catedral de Posadas se vistió de fiesta
popular como pocas veces ocurre, para honrar la visita de la Virgen de Itatí Peregrina y
la Virgen de Loreto.
Esa noche, la Orquesta del Río Infinito, la bailanta Fulgor Chamamesero y los músicos
Joselo Schuap, Fabián Meza, Los Brítez y Patricia Silvero despertaron sapucays y
emoción dentro de la iglesia capitalina, antes de seguir viaje por el paraná rumbo a la
Fiesta del Chamamé.

(A CASA DE DEUS virou um salão de baile e a Mãe de DEUS, a esquerda, só podia ver
toda essa profanação e desrespeito com Jesus Sacramentado, quem sabe chorando em
silêncio)

(Estes são os eclesiásticos do fim dos tempos que transformaram a SANTA CASA DO
SENHOR em um teatro, palco e salão para os divertimentos dos homens. Profanando a
CASA DE DEUS com as modas mundanas)
"Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam
indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é
impuro". (Ezequiel 22, 26)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
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servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
Por isto o DEUS ALTISSIMO DECLAROU...
"A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem: Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a
glória de meu nome - diz o Senhor dos exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei
em maldições as vossas bênçãos; aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito (as minhas
ordens)." (Malaquias 2, 1-2)
Eu. Dilson Kutscher, tenho a dizer. que realmente a Casa de DEUS virou um salão de festas,
fazem o maior carnaval e ainda por cima acham isto perfeitamente normal nos dias de hoje.
Quando denunciamos com muita tristeza, perplexidade e temor, por tais profanações estarem
tornando-se rotineiras nas paróquias,, muitos "católicos" dizem que não se pode julgar estes atos
grotescos dentro da Igreja. Ora, senhores "catolicos modernistas", quem vos julgará será o
DONO DO TEMPLO, Quem Julgará este desrespeito, carnaval, profanação ao Sagrado na
Casa do DEUS SANTO, será o proprio DONO DA VINHA. Não julgamos, porém, avisamos, para
que depois diante do Justo Juiz, não digam que desconheciam que seus atos eram um
desrespeito ao Sagrado, uma profanação na CASA DO SENHOR.

Nosso Senhor Jesus Cristo a São Pio de Pietrelcina: (que profecia, isto no ano de 1913)
“Minha casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos”.
“O meu coração”, diz Jesus, está esquecido. Já ninguém se preocupa com o meu amor.
Estou sempre triste. Minha casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos;
mesmo os meus ministros, que sempre considerei com predileção, que amei como a
pupila de meus olhos, deveriam consolar o meu Coração cheio de amargura, deveriam
ajudar-me na redenção das almas. " (342)
Para terminar...
10.05.2014 - Bispos dizem que Argentina está doente de violência
"Em declaração considerada excepcionalmente dura, os bispos da Igreja Católica
argentina assumiram a existência do caos na região..O documento, divulgado após a
Conferência Episcopal, que reuniu cem religiosos na província de Buenos Aires, advertiu
contra a insegurança pública, as drogas e a corrupção no país".
Ora, se não respeitam mais a CASA DE DEUS na Argentina (até lésbicas se beijaram
diante de Jesus Sacramentado, numa outra Catedral) e não honram o SANTO NOME DE
DEUS, só restará mesmo uma Argentina entregue ao Caos, entregue as forças das
trevas...
Não sou eu, Dilson Kutscher, que lhes ameaça ou que profetiza sobre o caos da
humanidade caso os homens continuem no caminho do pecado e da rebeldia contra o
DEUS Altíssimo.
AVISO FINAL DO JUSTO JUIZ, SENHOR DOS EXÉRCITOS, do DEUS três vezes SANTO!
Diz na SAGRADA ESCRITURA:
"Uma vez que recusastes o meu chamado e ninguém prestou atenção quando estendi a
mão, uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos às
minhas admoestações, também eu me rirei do vosso infortúnio e zombarei, quando vos
sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico, como furacão; quando se abater
sobre vós a calamidade, como a tempestade; e quando caírem sobre vós tribulação e
angústia. Então me chamarão, mas não responderei; procurar-me-ão, mas não
atenderei.
Porque detestam a ciência sem lhe antepor o temor do Senhor, porque repelem meus
conselhos com desprezo às minhas exortações; comerão do fruto dos seus erros e se
saciarão com seus planos, porque a apostasia dos tolos os mata e o desleixo dos
insensatos os perde.
Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranqüilo, sem recear
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dano algum." (Pr 1, 24 - 33)

A Fumaça de Satanás na Igreja: Circo na Catedral de Lyon, na França
08.06.2014
www.rainhamaria.com.br
Primeiramente vamos ler parte de uma interessante noticia vinda do Vaticano...
07.06.2014 - "Lobos" ameaçam revolução do Papa, afirma vaticanista.
"Está em curso uma batalha muito séria entre o projeto reformista de Francisco e seus vários
opositores. É uma oposição silenciosa, mas que se manifesta de forma muito agressiva em certos
portais da internet" - afirma o vaticanista Marco Politi em entrevista concedida à AFP .
Por intermédio destes portais, numerosos grupos católicos ultraconservadores, tanto da Europa
como da América Latina, manifestam sua rejeição à política de abertura de Francisco e o acusam
de "entregar a catedral" a judeus, protestantes e muçulmanos.
"Há oposições, no plural. Há prelados a favor de um ponto e contra outro. Alguns estão a favor da
comunhão para os divorciados que se casam novamente, mas não aceitam que as mulheres
tenham cargos de poder na Igreja. Outros pensam que não se deve ser tão duro com os
homossexuais, mas rejeitam a legalização do casamento homossexual." Explicou Politi após lançar
seu novo livro: Francesco tra i lupi (Francisco entre os lobos)".
Fonte: Terra noticias
=====================
Nota - Por Dilson Kutscher
COMO EU JÁ DISSE...
Chegou a hora do "martírio da Igreja", isto me lembra do grande Santo Atanásio, que por
defender a sã doutrina, foi condenado como perturbador da comunhão eclesial! Hoje,
depois que a Igreja canonizou Santo Atanásio como ínclito defensor da Fé e da Tradição, fica
fácil dizer que estavam certos aqueles poucos que ficaram ao lado do Santo e foram
expulsos das igrejas oficiais, sendo obrigados a se reunirem nos desertos debaixo de sol
e chuva, mas conservando a fé intacta e respondendo aos hereges: vocês têm os
templos, nós temos a Fé! (Cfr. São Basílio, ep. 242, apud Cardeal Newman – Arians of the
Fourth Century, apêndice V).
Disse Santo Atanásio:
"Não devemos perder de vista a Tradição, a Doutrina e a Fé da Igreja Católica, tal como
o Senhor ensinou, tal como os Apóstolos pregaram e os Santos Padres transmitiram. De
fato, a Tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de
ser Cristão e não merece mais usar este nome. Mesmo que os católicos fiéis à Tradição
estejam reduzidos a um punhado, são eles que são a verdadeira Igreja de Jesus Cristo.”
No entanto, chama-me a atenção, quando os "Próprios Lobos em Pele de Cordeiro" querem
inverter as coisas.
Muitos são os religiosos, que são mestres em si mesmos, fazendo de sua Paróquia uma porta de
entrada livre para a Fumaça de Satanás. Misturando o Sagrado com o profano, seguindo um
plano que não vem de DEUS, levando com seus pensamentos, idéias e comportamentos
mundanos, as almas dos fiéis direto ao inferno.
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
Agora nós, católicos conservadores, que zelamos pela CASA DE DEUS, mantendo o máximo
respeito com o Sagrado, levando a Sagrada Escritura gravada em nosso coração, obedientes e
tementes as Leis, Preceitos e Desígnios do DEUS Altíssimo...nós somos os lobos??
Então, me digam, quem são estes Eclesiásticos, que se dizendo "Pastores do Rebanho", aprovam e
permitem tal grotesca PROFANAÇÃO DENTRO DA CASA DE DEUS...e não venham me dizer que
a Cúria Romana no Vaticano e até o próprio Papa Francisco desconhece tais fatos apóstatas e
hereges.
COMO ESTA PROFANAÇÃO DENTRO DE UMA CATEDRAL NA FRANÇA...
Aconteceu neste mês de junho, na catedral de São João Batista, em Lyon, na França.
Fonte: Nuit des Cathédrales - Cathédrale Saint-Jean

Uma apresentação circense envolvendo cavalos desenvolveu-se no presbitério da igreja.
O presbitério é o espaço que numa Igreja ou Catedral Católica, precede o Altar-Mor.
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Com uma acróbata exibindo seu número, sob o olhar patético de uma assembleia que já
não consegue analisar um palmo da realidade. (ou seja diferenciar o Sagrado, do
profano)

NÓS CATÓLICOS CONSERVADORES QUE QUEREMOS MANTER O MÁXIMO ZELO E
RESPEITO NA CASA DE DEUS, E COM TUDO O QUE É SAGRADO, É QUE SOMOS OS
LOBOS... E ESSES QUE FAZEM DE UMA CATEDRAL UM VERDADEIRO CIRCO, PROFANANDO
A CASA DE DEUS, SÃO O QUE AFINAL? SÃO BESTAS A SERVIÇO DO PRÓPRIO SATANÁS, O
INIMIGO DE DEUS.
"Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam
indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é
impuro." (Ezequiel 22, 26)
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RESPEITÁVEL PÚBLICO, E O CIRCO CONTINUA EM PLENA CASA DE DEUS.
A Igreja é SANTA. A CASA DE DEUS É SAGRADA?? Ou era, pois, alguns maus servidores,
que são os verdadeiros Lobos em Pele de Cordeiro, a transformaram numa casa
meramente mundana.
Quando vamos a uma igreja, em primeiro lugar, devemos saber que estamos indo a um
LUGAR SAGRADO. Ou já não é mais??
Por isto o DEUS ALTISSIMO DECLAROU...
"A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem: Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a
glória de meu nome - diz o Senhor dos exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei
em maldições as vossas bênçãos; aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito (as minhas
ordens)." (Malaquias 2, 1-2)

"Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me
consome." (Sl 68,10) (São João 2, 17)
Eu, Dilson Kutscher, tenho a dizer NOVAMENTE, que realmente a Casa de DEUS virou um salão
de festas, teatro e Circo, fazem o maior carnaval e ainda por cima acham isto perfeitamente
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normal nos dias de hoje. Quando denunciamos com muita tristeza, perplexidade e temor, por tais
profanações estarem tornando-se rotineiras nas paróquias,, muitos "católicos" dizem que não se
pode julgar estes atos grotescos dentro da Igreja. Ora, senhores "catolicos modernistas", quem
vos julgará será o DONO DO TEMPLO, Quem Julgará este desrespeito, carnaval, profanação
ao Sagrado na Casa do DEUS SANTO, será o proprio DONO DA VINHA. Não julgamos, porém,
avisamos, para que depois diante do Justo Juiz, não digam que desconheciam que seus atos eram
um desrespeito ao Sagrado, uma profanação na CASA DO SENHOR.
"Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da
vossa firmeza, levados pelo erro destes homens ímpios". (II São Pedro 3, 17)

Nosso Senhor Jesus Cristo disse a São (Padre) Pio de Pietrelcina, em 1913:
(como viram nas imagens acima, essa profecia realmente se cumpre.)
Minha Casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos...
“O Meu Coração, diz Jesus, está esquecido. Já ninguém se preocupa com o Meu amor.
Estou sempre triste. Minha Casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos;
mesmo os Meus ministros, que sempre considerei com predileção, que amei como a
pupila de Meus olhos, deveriam consolar o Meu Coração cheio de amargura, deveriam
ajudar-me na redenção das almas." (342)
Para terminar, se nós, católicos conservadores somos os "lobos", os católicos
modernistas, que com seus atos apostátas, hereges e profanos, crucificam nosso amado
REI JESUS milhões de vezes por ano, seriam por acaso...
-BESTAS A SERVIÇO DO DEMÔNIO PROCURANDO AS FIÉIS OVELHAS PARA DEVORAR??
O vaticanista Politi lançou seu novo livro: "Francisco entre os lobos".
Nós católicos tradicionais conservadores lançaremos o livro...
"Ovelhas entre as Feras" (que são os lobos, panteras, bestas, feras... Todas em pele de
cordeiro...)
"A Fera que eu vi era semelhante a uma pantera: os pés como de urso, e as fauces como
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de leão. Deu-lhe o Dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade." (Apocalipse 13,
2)

"Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão
que ruge, buscando a quem devorar." (1Pedro 5,8)
Na verdade, ELES são "lobos, feras e bestas" ao mesmo tempo, tudo junto, num espírito
inspirado e dirigido pelo demônio, para perder as almas e devorar o rebanho.
“Os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se
possa, desde que não se falte à verdade, sendo obra de caridade gritar: 'Eis o lobo!',
quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado.” São Francisco
de Sales, Bispo e Doutor da Igreja, Filotea ou Introdução à Vida Devota, parte III, cap.
28)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Padres do Fim dos Tempos: Roupa eclesiástica na Missa adaptada para
Copa
07.06.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Já sei, a maioria dos católicos vai dizer:
- Ora, sr. Kutscher, padre torcedor da seleção brasileira, que leva essa paixão para
dentro da Igreja, ao ponto de celebrar a Missa vestido expressando essa sua paixão pelo
futebol. Isto é coisa normal nos dias de hoje. (Mas infelizmente não deveria ser.)
Nossa Senhora já havia profetizado...
Jacinta, uma das videntes de Nossa Senhora em Fátima, em suas últimas palavras,
comunicadas à sua madrinha, madre Maria da Purificação Godinho, disse:
"Hão de vir umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a
Deus não devem andar com a moda. A Igreja não tem modas O Céu não tem modas, o
mundo as tem todas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Peça muito pelos padres! Peça
muito pelos religiosos! Os padres só deviam ocupar-se das coisas da Igreja . Eles devem
ser puros".
Diz na Sagrada Escritura:
"Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o
amor do Pai.
Porque tudo o que há no mundo - a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida - não procede do Pai, mas do mundo.
O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus
permanece eternamente". (I São João 2, 15-17)
Vivemos tempos Apocalípticos, onde Sacerdotes que abandonaram seus trajes
eclesiásticos (hábitos, batinas) são vistos como qualquer pessoa em nosso dia-a-dia.
Que levam as modas e novidades do mundo para dentro da CASA DE DEUS, misturando
assim, o Sagrado com o profano.
Como o exemplo do padre Luiz Carlos Magalhães, da paróquia Cristo Rei, Arquidiocese de
Campinas SP.
NOTICIA - Correio Popular – Campinas, 5 de junho de 2014:
"Se depender de oração e fé, a Copa do Mundo é nossa. Em Campinas, um padre da
paróquia Cristo Rei, no Jardim Chapadão, chama a atenção e tem arrancado sorrisos de
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fiéis e crianças que frequentam suas missas aos fins de semana. Ele costuma finalizar
suas celebrações com uma batina diferente da habitual. Nos minutos finais da missa, ele
troca a roupa eclesiástica, de cores protocolares, por uma adaptada com bandeiras do
Brasil nas cores verde e amarelo. Impossível não se surpreender". (e claro, muitas bolas
de futebol)

A ideia de criação da roupa é do próprio sarcedote. “Vi os dois tecidos e gostei. Imaginei
que poderia usar em determinadas celebrações. Levei para uma costureira que a
produziu”, disse. Entre as crianças a roupa é um sucesso. A intenção do padre era usar
somente na missa infantil, aos sábados pela manhã, mas ele acabou colocando também
nas celebrações normais. “No começo, principalmente os fiéis mais antigos torceram um
pouco o nariz. Ao contrário dos mais jovens, hoje todos aceitam e vibram com o padre
torcedor”, brincou. Na missa das crianças o paróco até improvisa o uso de cartões —
como no futebol — para dar ensinamentos aos pequenos".
(Fonte: http://fratresinunum.com/)
Disse o Santo Papa João Paulo II, em uma carta que exprime seu pensamento, sublinhando
mais uma vez a importância do uso do hábito, “testemunho da identidade do padre e de que
pertence a Deus” ... “em um mundo tão sensível à linguagem das imagens”.
A sociedade, principalmente nossa juventude, não respeita mais a Igreja, a CASA DE
DEUS, pois já não reconhecem nos sacerdotes modernos, com suas vestes mundanas, a
contemplação de algo Divino e Sagrado. Se os próprios religiosos estão deixando o
sagrado de lado para abraçarem as coisas do mundo, porque a nossa sociedade deveria
ter algum respeito. Ora, pelas ruas e até na CASA DE DEUS os sacerdotes não são mais
vistos como pessoas diferenciadas, santas e sagradas, servos do Altissimo, preciso dizer
mais? Se povo não acha mais a Igreja, a verdadeira CASA DE DEUS, como sempre foi,
que dirá seus sacerdotes quase que desapercebidos no meio do povo.
Também os bandidos (ladrões) não temem mais invadir, roubar e usar de violência
contra a Igreja e seus eclesiásticos, pois, porque ter algum respeito e temor, se os
próprios sacerdotes não dão mais o devido respeito as coisas Sagradas de DEUS, se
entregando as modas e novidades do mundo.
Diz na Sagrada Escritura: (que profecia...)
"É a ruína que está chegando. Procurar-se-á salvação, sem que se possa encontrá-la.
Sobrevirão desastres sobre desastres, má nova sobre má nova. Pedir-se-ão oráculos ao
profeta, faltará a lei para o sacerdote, e o conselho para os anciãos. O rei há de pôr luto,
ficará o príncipe cheio de consternação, tremerão as mãos dos homens do povo. Tratálos-ei de conformidade com o proceder que levaram, julgá-los-ei conforme houverem
merecido. Então saberão que sou o Senhor". (Ezequiel 7, 25-27)
"A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem:
Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome - diz o Senhor dos
exércitos -, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos;
aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito (as minhas ordens)." (Malaquias 2, 1-2)
REPITO AS SÁBIAS PALAVRAS DE...
Disse Santo Afonso Maria de Ligório:
"Para fazer um bom padre não bastam apenas graças comuns e pouco numerosas;
requerem-se graças muito especiais e abundantes. Ora, como quereria Deus prodigalizar
os seus favores a quem se pôs a seu serviço, e depois o serve mal? Santo Inácio de
Loyola chamou um dia um irmão leigo da sua Companhia, que passava uma vida muito
tíbia, e falou-lhe assim: “Dize-me, irmão meu, que vieste fazer à religião?” Ele
respondeu-lhe: “Vim para servir a Deus”. “Ah, meu irmão, replicou o Santo, que
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disseste? Se me tivesses respondido que foi para servir um cardeal, um príncipe da
terra, terias mais desculpa; mas, visto que vistes para servir a Deus, — é assim que o
serves?
Todo o sacerdote entra na corte, não dum príncipe da terra, mas noutra muito mais alta,
— a dos amigos de Deus, onde se tratam continuamente e em confidência os negócios
mais importantes para a glória da soberana Majestade. Donde procede que um padre
tíbio mais desonra do que honra a Deus; porque dá a entender, pela sua conduta
negligente e cheia de defeitos, que o Senhor não merece ser servido e amado com mais
diligência; que, procurando agradar-lhe, não encontra prêmio que o faça bastante feliz; e
que a sua divina Majestade não é digna dum amor tal, que nos obrigue a preferir a sua
glória a todas as nossas satisfações". (Santo Afonso de Ligório, A Selva -O mal da tibieza
no Padre, I)

Disse o Rei Jesus: Minha casa tornou-se, para muitos, um teatro de
divertimentos
12.12.2013

Nosso Senhor Jesus Cristo a São Pio de Pietrelcina: ( isto no ano de 1913)
“Minha casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos”.
[282] Ouça, caro padre, os justos lamentos de nosso dulcíssimo Jesus: deixam-me sozinho de
noite, sozinho de dia nas igrejas. Não cuidam mais do sacramento do altar; nunca se fala desse
sacramento de amor; e mesmo os que falam, infelizmente, com que indiferença, com que frieza!
(342)
[283] “O meu coração”, diz Jesus, está esquecido. Já ninguém se preocupa com o meu amor.
Estou sempre triste. Minha casa tornou-se, para muitos, um teatro de divertimentos;
mesmo os meus ministros, que sempre considerei com predileção, que amei como a pupila de
meus olhos, deveriam consolar o meu Coração cheio de amargura, deveriam ajudar-me na
redenção das almas. Em vez disso, quem o acreditaria?, devo receber deles ingratidão e falta de
reconhecimento. Vejo, meu filho, muitos desses que… (aí se calou, os soluços lhe apertaram a
garganta, chorou em segredo), sob aparências hipócritas, me traem com comunhões sacrílegas,
esmagando as luzes e as forças que continuamente lhes dou…”. Jesus continuou ainda a lamentarse. Padre, como me faz mal ver Jesus chorar! Também o senhor passou por isso? (342)
[284] Sexta-feira de manhã (28-03-1913) eu ainda estava na cama quando me apareceu Jesus,
totalmente maltratado e desfigurado. Mostrou-me um grande número de sacerdotes regulares e
seculares, entre os quais diversos dignatários eclesiásticos; destes, alguns estavam celebrando,
outros se paramentando, e outros retirando as sagradas vestes. Ver Jesus angustiado causava-me
grande sofrimento, por isso quis perguntar-lhe por que sofria tanto. Não obtive nenhuma resposta.
Porém, o seu olhar voltou-se para aqueles sacerdotes. Mas, pouco depois, quase horrorizado e
como se estivesse cansado de observar, desviou o olhar e quando o ergueu para mim, com grande
temor, verifiquei que duas lágrimas lhe sulcavam as faces. Afastou-se daquela turba de
sacerdotes, tendo no rosto, uma expressão de profundo pesar, gritando: Carniceiros! E voltando
para mim disse: “Meu filho, não creias que a minha agonia tenha sido de três horas, não. Por
causa das almas por mim mais beneficiadas, estarei em agonia até o fim do mundo. Durante o
tempo da minha agonia, meu filho, não convém dormir. Minha alma vai a procura de algumas
gotas de piedade humana; mas ai de mim! Deixam-me sozinho sob o peso da indiferença. A
ingratidão e os meus ministros supremos tornam opressiva minha agonia. Ai de mim! Como
correspondem mal ao meu amor! O que mais me aflige é que, à sua indiferença, esses homens
acrescentam o desprezo, a incredulidade. Quantas vezes eu estive a ponto de fulminá-los, se não
tivesse sido detido pelos anjos e pelas almas enamoradas de mim… Escreve ao teu padre narrando
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o que viste e ouviste de mim esta manhã. Diz a ele que mostre a tua carta ao padre provincial…”.
Jesus ainda continuou mas o que disse não poderei revelar a criatura alguma deste mundo. Essa
aparição me causou tal dor no corpo, porém ainda mais na alma, que durante o dia todo fiquei
prostrado e acreditaria estar morrendo, se o dulcíssimo Jesus já não me tivesse revelado…
Infelizmente, Jesus tem razão de nossa ingratidão! (350)
Padre Pio. Florilégio do Epistolário. Ps. 182-184.
-----------------------Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude. O
espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça da
abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o poder dos
prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de sacerdotes
apóstatas".
São Gregório, como Papa, foi um exemplo de humildade. Quando recebia louvores pelo que fazia,
respondia
com
palavras
que
indicavam
como
era
grande
sua
humildade.
Escreveu uma obra -- A Regra Pastoral, ou simplesmente Pastoral -- tratando dos deveres de
um Bispo. O livro se tornou um clássico, sendo requerido que todos os Bispos do mundo nele
pautem sua conduta.
Em certo ponto desse livro, dizia São Gregório:
"Os bispos são os olhos do povo. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes
estão submetidos só podem cair em confusão e erro".
O Papa Paulo VI no discurso em 26 de junho de 1972 disse o seguinte:
“Por alguma brecha a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus: existe a dúvida, a
incerteza, a problemática, a inquietação, o confronto. "
O Papa João Paulo II, em 7 de fevereiro de 1981, apenas alguns anos em seu pontificado,
afirmou: “Devemos admitir realisticamente e com sentimentos de profunda dor que os cristãos
hoje em dia em grande medida se sentem perdidos, confusos, perplexos e até mesmo
decepcionados; idéias opostas à verdade revelada e sempre ensinada estão sendo espalhadas
em abundância no exterior; heresias, no sentido pleno e próprio da palavra, foram espalhadas na
área de dogma e moral, criando dúvidas, confusões e rebelião; a liturgia foi adulterada. Os
cristãos são tentados pelo ateísmo, agnosticismo e pelo cristianismo sociológico destituído de
dogmas definidos ou uma moralidade objetiva.

Papa Francisco oculta sua cruz na faixa da batina para não ofender aos
Judeus
28.05.2014 - Quando Bento XVI visitou a Terra Santa surgiu uma polêmica em torno da cruz
peitoral do pontífice e o seu uso em locais tradicionais para a comunidade judaica como o Muro das
Lamentações. A comunidade judaica de Israel afirmou, na época, que Bento XVI precisaria
remover a cruz peitoral para rezar junto ao Muro. O Papa Ratzinger não o fez e rezou com a cruz
dourada pendendo ao peito.
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Entretanto o Papa Francisco - aquele que dá bençãos "silenciosas" para não ofender aos nãocristãos - preferiu discretamente e de motu proprio dar uma disfarçada na sua cruz de ferro,
ocultando-a na faixa da batina.

Não é nada sério! Dirão aqueles que justificam - sempre - os atos mais injustificáveis deste
pontificado. Foi um acidente, viva o Papa, dirão outros. Não, não foi um acidente. Francisco é um
homem de gestos milimetricamente calculados e acredito que isso está claro para todos.
Diferentemente de Bento XVI, que entregava a sua mensagem através da escrita, Francisco
governa por gesto, algo típico de um "peronismo clerical".
Fonte: BLOGONICVS
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
A Igreja não deve esconder o crucificado, sem incorrer na acusação de sentir vergonha
da Cruz do Senhor, e quem tem vergonha da Cruz de Cristo se torna seu inimigo, seja por
qualquer razão, principalmente se for para agradar aos homens.
“Pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse e agora repito, chorando, que são
inimigos da cruz de Cristo” (Filipenses 3,18)
"Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si
mesmo, tome sua cruz e siga-me". (São Mateus 16, 24)
"É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho
interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria
servo de Cristo". (Gálatas 1,10)
São Paulo afirma que sem ressurreição “a nossa fé seria vã”, porém, sem a Cruz ela nem
existiria. Pois sem a Cruz não haveria nem salvação nem a aurora da ressurreição. O
anúncio de uma ressurreição que não passasse pela Cruz seria vazio. O túmulo está vazio, porque
antes alguém esteve lá dentro. Sem a Cruz o Senhor não teria vencido a morte, o inferno, o
mundo, o pecado e o medo. Portanto, “o Gólgota é a passagem obrigatória rumo à
Ressurreição”.
Eu, Dilson Kutscher, já vi artigos e imagens em que eclesiásticos escondiam a cruz de
seu peitoral, com Jesus crucificado, para agradar aos protestantes que usam uma cruz
simples sem Jesus, durante encontros ecumênicos.
"Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloqüência
nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa
alguma entre vós, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado". (I Coríntios, 2, 1-2)
No momento em que estão rejeitando e escondendo Jesus crucificado, o simbolo maior
do Amor de Deus pela humanidade, estão deixando de pertencer a Igreja Católica para
fundar uma nova seita com alguns atributos católicos.
Sempre Lembrando...
"Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no
peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu cercado de glória e de
majestade". (São Mateus 24, 30)
www.rainhamaria.com.br
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Francisco aconselha bispo a tomar medidas severas contra padres que
não dão Comunhão na mão
07.06.2014

Estará pronta em sete ou oito meses a encíclica que o Papa Francisco está preparando sobre o
tema da pobreza, do ambiente e da mudança climática. Isto foi confidenciado pelo próprio papa,
durante sua presença na Assembleia Geral dos bispos italianos.
Portanto, é provável que o documento trate não só da criação enquanto tal, e dos perigos
relacionados aos transtornos no meio ambiente, mas em particular do impacto sobre os mais
pobres. Será publicada presumivelmente no início de 2015. Os bispos ficaram muito contentes com
o espaço dado pelo papa às perguntas. Mas, pelo menos para alguns, as respostas às questões
específicas são parte praticamente indefinida.
Quando questionado sobre as relações com as autoridades públicas, Francisco respondeu que é
uma responsabilidade dos bispos o diálogo com os políticos do país; isto não corresponde à Santa
Sé, muito menos à Secretaria de Estado. À luz de batalhas passadas (Bertone>Ruini,
Bertone>Bagnasco) sobre quem deveria ser o protagonista do diálogo, a palavra do papa pode
soar como um apoio à Conferência Episcopal Italiana; mas ao mesmo tempo não se pode esquecer
que o Papa é Primaz da Itália, e bispo de Roma, como recorda com frequência, e portanto não está
alheio à vida do país. E a Secretaria de Estado, em particular na Segunda Seção (das relações com
os Estados), é o seu braço operacional mais direto.
A um bispo que apresentou o problema de como responder à ideologia de “gênero” propugnada
pela maioria, o papa respondeu falando da Europa, onde está havendo uma espécie de divórcio de
Deus criador, e onde o homem quer fazer-se criador.
Mais explícita e precisa, no entanto, foi a resposta à questão suscitada em tom “desesperado” por
um bispo de uma pequena diocese (quarenta mil habitantes), que se queixou porque uma parte do
clero é “conservadora” e não quer dar a comunhão na mão.

O papa aconselhou-o a tomar medidas severas, porque não se pode defender o Corpo de Cristo
ofendendo o corpo social de Cristo. É de se perguntar até que ponto este fenômeno se expandirá
(não há relatos de multidões revoltadas implorando a comunhão na mão) e quão grande é a
capacidade de gestão humana das situações do prelado...
Por Marco Tosatti
Tradução: Carlos Wolkartt – Renitencia.com
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br/Por Dilson Kutscher
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A "comunhão de pé e na mão" é uma manifestação pública de falta de fé na presença
real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. (isto é uma verdade que ninguém pode
negar e seu nome é APOSTASIA)
Lembrando...
Costa Rica: Mais um (de tantos) sacrilégio, graças à Comunhão na Mão
Em 2010, os católicos de Costa Rica expressaram sua repulsa após as ações de Deborah Formal,
namorada do candidato à presidência Otto Guevara. Na Santa Missa de domingo, ela partiu um
pedaço da Eucaristia e colocou no bolso de seu namorado presidenciável.
A mídia costa-riquenha continou a transmitir a cena da Missa que mostra Formal recebendo a
Comunhão, levando um pedaço dela a seu assento e dando a Guevara.
Divorciado, Guevara não se apresentou para a Comunhão.
O vídeo mostra que, ao se aproximar do arcebispo para receber a Comunhão, ambos rapidamente
trocaram palavras. Formal disse depois que pediu permissão ao arcebispo para
“compartilhar a benção” da Comunhão com Guevara. Ela disse ter mal interpretado o
arcebispo e pensou que ele tivesse dado a ela permissão.
VEJA AS IMAGENS DESTE DESRESPEITO COM JESUS SACRAMENTADO.
Quantas vezes tal apostasia e desrespeito com DEUS já aconteceu pelo mundo, graças a
comunhão ser dada na mão. Sem contar, que essa mão do homem que recebe a Jesus
Sacramentado, é a mesma que infelizmente é obrigada a receberr toda a podridão e pecados do
mundo em nosso dia a dia. Que recebe por exemplo dinheiro de varias origens pecaminosas. (do
jogo, do sexo, de agiotas, de bandidos, de traficantes e etc...)
Depois vão receber a Jesus Sacramentado com essa mesma mão, cheia de impurezas e
dos pecados dos homens.
A maioria dos católicos perderam o sentido para o Sagrado Sacríficio da Missa. O convite
do Rei Jesus de se tornar completamente um com Ele e de receber a vida Dele, vida que
corre de Seu tremendo Sacrifício do Gólgota, e de ser parte de Seu Glorioso Reino
Celestial.
Mas, aos católicos que tratam a Jesus Sacramentado, o DEUS VIVO, sem o devido RESPEITO,
HONRA E GLÒRIA que se deve dar por DIREITO A MAJESTADE DO REI JESUS....
Diz na Sagrada Escritura:
"Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será
culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim
coma desse pão e beba desse cálice.
Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria
condenação.
Esta é a razão por que entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos". (I
Coríntios, 11, 27-30)
AO CORPO DE DEUS TODA HONRA, GLÓRIA E O MÁXIMO RESPEITO...
"Eu sou o pão da vida"... (Jo.6,48), "Eu sou o pão vivo que desci do céu... e o pão, que Eu
darei, é a minha carne para a vida do mundo" (Jo.6,51) (e não apenas para a vida dos
discípulos) e "Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos"
(Mt.28,20).
Este pão da vida e pão vivo - Carne do Senhor - o Corpo de Deus Vivo e Verdadeiro - sempre
foi tratado com o maior respeito e cercado de inúmeros cuidados desde os primeiros tempos do
cristianismo, como não poderia deixar de ser por se tratar do próprio Deus vivo, que quis se
transubstanciar, usando um pedaço de PÃO, para que os homens pudessem comer da sua carne
(Jo.6,54), alimento da alma, e (pudessem) alcançar a vida eterna (Jo.6, 54 e 58).

296

O Senhor se fez carne, Cordeiro de Deus, para o sacrifício e, de carne, se fez Pão – Pão
do céu – para alimento de nossas almas.
São Cirilo de Jerusalém (313-316) dizia aos novos batizados que eles deviam lamentar
mais a perda de qualquer partícula da Hóstia que a perda de ouro, de diamante ou de
qualquer um dos membros de seu corpo.
Portanto o uso da "comunhão na mão", hoje mais do que nunca expõe o Santíssimo Sacramento
da Eucaristia a inimagináveis profanações, que aliás parecem ser o objetivo, muito logicamente,
desejado pelas entidades (claramente mundana e profanas) que querem destruir a Igreja e
transformar o Cristianismo num verdadeiro Humanismo, abolindo a "visão" do Sagrado de toda a
sociedade.
Nota final de www.rainhamaria.com.br
09.02.2010 - Monsenhor Ranjith: Comunhão deve ser recebida de joelhos e na boca.
A situação da fé na presença real da Eucaristia é bastante preocupante. Não quero dizer que todos
tenham perdido a fé. Contudo, nós da Congregação para o Culto Divino fizemos recentemente uma
sondagem sobre a Adoração Eucarística, que será o tema de nossa próxima reunião plenária. Dos
informes das diversas conferências episcopais, no que diz respeito aos aspectos negativos, surge
a constatação de que no clero influenciado por certas tendências teológicas não existe
mais uma fé clara na presença real de Cristo. Em alguns seminários se ensina que Cristo
está presente apenas no momento da Consagração e da Comunhão, depois não. Se trata
de uma posição mais protestante que, depois, abre caminho para abusos e até mesmo
sacrilégios das espécies eucarísticas. Uma situação lamentável.
É necessário aquele sentido de reverência, fruto da consciência que temos em relação com o Corpo
do Senhor, Jesus vivo em sua forma eucarística, que nós comemos, que nós adoramos. Para tanto,
se necessitará ver urgentemente como dar uma formação teológica e sacramental que assegure
aos jovens seminaristas, aos sacerdotes e também aos religiosos e religiosas, um reforço deste
sentido da real e contínua presença de Cristo nas espécies eucarísticas.
Se não, as conseqüências só poderão ser dramáticas para a Igreja e causa de
inumeráveis problemas.
No Livro do Apocalipse, São João relata como viu e ouviu o que foi a ele revelado e prostrou-se em
adoração aos pés do anjo de Deus (cf. Apoc 22, 8). Prostrar-se, ou abaixar-se sobre os próprios
joelhos ante a majestade da presença de Deus em humilde adoração, era um hábito de reverência
que Israel apresentava constantemente perante o Senhor. É dito no primeiro livro dos Reis,
“Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor esta prece e esta súplica, levantou-se de
diante do altar do Senhor, onde estava ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. De
pé, abençoou toda a assembléia de Israel” (1 Reis 8, 54-55). A posição de súplica do Rei
é clara: Ele estava de joelhos diante do altar.
A mesma tradição é também visível no Novo Testamento onde vemos Pedro cair de joelhos ante
a Jesus (cf. Lc 5, 8); quando Jairo pediu a Ele que curasse sua filha (Lc 8, 41), quando o
Samaritano retornou para agradecer a Jesus e quando Maria, a irmã de Lázaro, pediuLhe pela vida de seu irmão (Jo 11,32). A mesma atitude de prostração diante da
revelação da divina presença é amplamente conhecida no Livro do Apocalipse (Apoc. 5,
8, 14 e 19, 4).
Intimamente relacionada a esta tradição era a convicção de que o Templo Sagrado de Jerusalém
era o lugar da morada de Deus e, portanto, no templo era necessária a preparação da própria
disposição por meio de expressão corporal; um profundo sentido de humildade e reverência na
presença do Senhor.
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Mesmo na Igreja, a profunda convicção de que nas espécies Eucarísticas o Senhor está
verdadeiramente e realmente presente, juntamente com a crescente prática de
preservar o Santíssimo Sacramento em tabernáculos, contribuiu para a prática de
ajoelhar-se numa atitude de humilde adoração do Senhor na Eucaristia.
[...]
.. fé na Presença Real de Cristo nas espécies Eucarísticas já pertencia a essência da fé da
Igreja Católica e era uma parte intrínseca do Catolicismo. Estava claro que não podíamos
edificar a Igreja se esta fé fosse minimamente afetada.
Portanto, a Eucaristia, pão transubstanciado em Corpo de Cristo e o vinho em Sangue de
Cristo, Deus entre nós, é para ser acolhido com deslumbramento, reverência e uma
imensa atitude de humilde adoração.
Seguindo essa tradição, fica claro que se tornou coerente e indispensável tomar ações e atitudes
de corpo e espírito que facilitem [entrar em] o silêncio, o recolhimento e a aceitação humilde de
nossa miséria face à grandeza e a santidade infinitas Daquele que vem ao nosso encontro sob as
espécies Eucarísticas. A melhor forma de expressar nosso senso de reverência para com o Senhor
na Missa é seguir o exemplo de Pedro, quem, como nos diz o Evangelho, atirou-se de joelhos ante
o Senhor e disse, ”Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.” (Lc 5, 8)
Atualmente podemos observar que em algumas igrejas essa prática está decrescendo e aqueles
responsáveis além de exigirem que os fiéis devam receber a Santíssima Eucaristia de pé, ainda
eliminam todos os genuflexórios, forçando os fiéis a se sentarem ou permanecerem de
pé, mesmo durante a elevação e adoração das [Sagradas] Espécies. É irônico que tais
medidas tenham sido tomadas em [algumas] dioceses por aqueles que são os responsáveis pela
liturgia, ou em igrejas, por pastores, sem sequer fazerem uma mínima consulta aos fiéis, a
despeito de hoje em dia, muito mais do que antes, haver um ambiente desejoso de democracia na
Igreja.
Ao mesmo tempo, acerca da comunhão nas mãos, deve-se reconhecer que a prática foi
impropriamente e rapidamente introduzida em algumas dioceses da Igreja logo após o Concílio,
mudando aquela antiqüíssima prática, tornando-a uma prática regular em toda a Igreja. Algumas
dioceses justificaram a mudança dizendo que ela melhor reflete o Evangelho ou a antiga prática da
Igreja... Outras, para justificar essa prática, referem-se às palavras de Jesus: “Tomai e comei.”
(Mc 14, 22; Mt 26, 26).
Quaisquer que sejam as razões para esta prática, não podemos ignorar o que está acontecendo no
mundo inteiro onde a mesma tem sido implantada. Esse gesto tem contribuído para um gradual
enfraquecimento da atitude de reverência para com a sagradas espécies Eucarísticas, enquanto
que na prática anterior salvaguardava-se melhor o sentido de reverência. Naquela, ao invés, surgiu
uma alarmente ausência de recolhimento e um espírito geral de descaso. Presenciamos pessoas
que comungam e com freqüência retornam para os seus assentos como se nada de extraordinário
tivesse acontecido... Em muitos casos, não se pode discernir aquele sentido de seriedade e de
silêncio interior que deve ser o sinal da presença de Cristo na alma.
Há ainda aqueles que levam as sagradas espécies para tê-las como souvenires, aqueles que
vendem, ou ainda pior, que as levam para dessacralizá-las em rituais satânicos. Mesmo em
grandes concelebrações, também em Roma, várias vezes as espécies sagradas foram encontradas
jogadas no chão.
Essa situação nos leva a refletir não apenas sobre uma séria perda da fé, mas também
sobre as ofensas ultrajantes...
Neste sentido, o livro escrito pelo Bispo Athanasius Schneider, Bispo Auxiliar de Karaganda no
Cazaquistão, intitulado Dominus Est, é significativo e estimado. Ele vem trazer uma contribuição ao
debate corrente sobre a presença real e substancial de Cristo na espécies consagradas do pão e do
vinho... a partir de sua experiência, que lhe provocou uma profunda fé, deslumbramento e
devoção para com o Senhor presente na Eucaristia, ele nos apresenta uma esclarecedora
consideração histórico-teológica de como a prática de receber a Sagrada Comunhão na
língua e de joelhos foi aceita e praticada na Igreja por um longo período de tempo.
Agora eu penso que é o momento ideal para se rever e reavaliar tão boas práticas e, se
necessário, abandonar a prática corrente que não foi exigida nem pela Sacrosanctum Concilium
nem pelos Padres da Igreja, mas foi apenas aceita depois de sua introdução ilegítima em algum
países. Agora, mais do que nunca, nós temos a obrigação de ajudar os fiéis em desenvolver
novamente uma fé profunda na Presença Real de Cristo nas espécies Eucarísticas a fim de que se
fortaleça a vida da Igreja e a defenda em meio as perigosas distorções da fé que esta situação
continua causando.
As razões para esta mudança não devem ser tão acadêmicas, mas pastoral-espirituais assim como
litúrgicas - em resumo, o que melhor edifica a fé. Neste sentido Mons. Schneider apresenta uma
coragem louvável por ter sido capaz de apreender o verdadeiro significado das palavras de São
Paulo: “que isto se faça de modo a edificar.” (1 Cor 14, 26).
MALCOLM RANJITH (2010)
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Sinal dos Tempos: Papa Francisco abandona a batina na Missa de
Pentecostes
08.06.2014

No pescoço apenas um colar romano, sem o sinal da batina envolvida pelo amito.
Ao longo da história recente da liturgia latina algumas mudanças foram introduzidas de forma
descompromissada e sutil. O "clergyman" apareceu no universo católico ainda na década de 40,
sem a chancela oficial da Igreja, que determinava que todos os clérigos deveriam usar a batina e
os religiosos o seu hábito.O clergyman era usado por uma minoria de padres "avant-garde" até
que seu uso foi se disseminando entre o clero; hoje, contudo, é difícil encontrar um padre que use
o clergyman, pois a maioria prefere manga de camisa ou até mesmo camiseta, algumas coladas ao
corpo e de gosto duvidoso.
As regras do guarda-roupa pontifício são menos flexíveis e mais difíceis de serem atualizadas e a
figura do Papa ficou protegida das inovações. Sobretudo porque a batina ainda é, pelo menos ma
teoria, o vestuário ordinário do clero e seria muito incoerente o Papa contradizer a própria lei que
emana da Sé Petrina. A batina totalmente branca é um simbolo do Papado.
Na missa de Pentecostes de hoje o Papa Francisco decidiu não usar a batina por baixo das
vestimentas litúrgicas. Mais uma vez o Papa argentino escolhe romper com alguma tradição
católica.
Aqui não estou protestando. Já me dei por vencido com o Papa Francisco e sei que cada pequeno
costume, cada pequena tradição será flexionada pelo atual Bispo de Roma.

A manga da camisa seguida imediatamente pela alva denuncia a ausência da batina.
As desculpas - daquela "galerinha animada" de sempre - serão muitas. Já apontam o calor romano
como fator determinante, afinal o Papa é um ancião e não é saudável ficar sob camadas e mais
camadas de vestimentas. Dirão ainda que não é nada para se preocupar, que o caráter sagrado e
belo da liturgia está a salvo com Francisco, que nada foi perdido ou que nenhuma norma foi
burlada.
Aqui é preciso prestar atenção às sutilezas. Em primeiro lugar, basta lembrar que Bento XVI e até
João Paulo II, na casa dos +80 anos, um com artrite e o outro com parkinson, nunca deixaram de
usar a batina branca durante as celebrações litúrgicas, na Europa ou na África, no inverno ou no
verão. Em segundo lugar, as mudanças mais radicais na Igreja começaram com pequenas
negligências aqui e ali, pequenas indulgências com esta ou aquela prática.
Qual o impacto de um Papa sem batina? Numa Igreja partida ao meio pela hermenêutica da
ruptura, onde cotidianamente a sua disciplina são e seus dogmas questionados, onde nada de
sagrado parece ter mais importância, o impacto de um Papa sem batina é paradoxalmente enorme
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e insignificante.
Em menos de um ano o Papa Francisco teve um impacto de uma bomba atômica dentro do
universo litúrgico. Os movimentos ligados ao novo movimento litúrgico iniciado por Bento XVI - e
aqui incluo os blogs e sites especializados - desapareceram ou estão ignorando o atual pontífice.
Vários avanços concretos na compreensão da liturgia em continuidade com toda a história da
Igreja foram solapados. Tenham certeza que nada disso é acidental.
Um Papa de clergyman é a concretização de um processo, onde nem mesmo o Bispo de Roma,
como gosta de ser chamado, escapa da banalização a qual o clero moderno foi submetido.
Alguns poderão dizer, novamente, que foi só desta vez, que o motivo foi poupar Francisco do calor
(30ºC hoje em Roma) e do desgaste. Aqui repito - as mudanças mais radicais na Igreja
começaram com pequenas negligências aqui e ali, pequenas indulgências com esta ou aquela
prática.
Abaixo uma foto do Papa João Paulo II, já fragilizado pela doença, em visita ao Brasil (onde faz um
pouquinho de calor, como vocês podem imaginar...). Podemos ver claramente a manga da camisa,
a manga da batina e só depois as vestes litúrgicas, conforme as rubricas. Para você, caro leitor,
isso pode significar absolutamente nada, mas para quem sabe "ler os sinais dos tempos", é muita
coisa.

Fonte: http://blogonicus.blogspot.com.br
============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Não há muito a dizer e ficar sempre repetindo, pois...
Os Sinais do Fim dos Tempos estão por toda parte e já começam dentro da própria
"Igreja".
Diz na Sagrada Escritura: (que profecia...)
"É a ruína que está chegando. Procurar-se-á salvação, sem que se possa encontrá-la.
Sobrevirão desastres sobre desastres, má nova sobre má nova. Pedir-se-ão oráculos ao
profeta, faltará a lei para o sacerdote, e o conselho para os anciãos. O rei há de pôr luto,
ficará o príncipe cheio de consternação, tremerão as mãos dos homens do povo. Tratálos-ei de conformidade com o proceder que levaram, julgá-los-ei conforme houverem
merecido. Então saberão que sou o Senhor". (Ezequiel 7, 25-27)
Também essa passagem abaixo, diz muito sobre os eclesiásticos do Fim dos Tempos...
"Conheço as tuas obras: não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente! Mas,
como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te". (Apocalipse 3, 15 -16)
Ser MORNO, significa declarar-se servidor de DEUS, mas fazer a vontade dos homens,
amando e preferindo mais a glória dos homens, do que a GLÓRIA DE DEUS.
"É que eles preferiam a glória humana à glória que vem de Deus". (São João 12, 43)
"Homens teimosos, insensíveis e fechados à vontade de Deus! Vós sempre resististes ao
Espírito Santo. Sois como os vossos pais!" (Atos dos Apóstolos 7, 51)
É realmente como disse Santo Atanásio:
"Não devemos perder de vista a Tradição, a Doutrina e a Fé da Igreja Católica, tal como
o Senhor ensinou, tal como os Apóstolos pregaram e os Santos Padres transmitiram. De
fato, a Tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de
ser Cristão e não merece mais usar este nome. Mesmo que os católicos fiéis à Tradição
estejam reduzidos a um punhado, são eles que são a verdadeira Igreja de Jesus Cristo.”
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Dom Schneider: A crise da Igreja, uma tremenda confusão sobre Doutrina
e Liturgia
10.06.2014

“É bastante insignificante ser popular ou impopular. Para todo membro do clero, o seu primeiro
interesse deveria ser o de ser popular aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo de hoje ou dos
poderosos. Jesus alertou: ‘Ai de vós, quando vos louvarem os homens.’ Popularidade é algo falso…
Os grandes santos da Igreja, como, por exemplo, Thomas More e João Fisher, rejeitaram
a popularidade… aqueles que hoje em dia estão preocupados com a popularidade dos
meios de comunicação e a opinião pública… serão lembrados como covardes e não como
heróis da Fé.”
Durante uma viagem à Inglaterra, o bispo nascido na União Soviética diz que a Igreja hoje em dia
está experimentando uma ‘confusão tremenda’.
Por Sarah Atkinson – Catholic Herald | Tradução: Fratres in Unum.com - Os liberais, colaborando
com o “novo paganismo”, estão levando a Igreja Católica em direção a uma divisão, de acordo com
Dom Athanasius Schneider, o especialista litúrgico que está travando uma luta contra os “abusos”
na Igreja.
Os problemas são tão sérios que Dom Schneider disse, em uma entrevista na semana passada,
que esta é a quarta grande crise na história da Igreja, comparável à heresia ariana do século
IV, na qual grande parte da hierarquia da Igreja estava envolvida.
Se você não ouviu sobre o bispo nascido na União Soviética, você o fará. O clérigo sincero e
erudito é bispo auxiliar da distante arquidiocese de Santa Maria, em Astana, no Cazaquistão. Mas
este mês ele recebeu as boas-vindas de um astro de rock de fiéis de todo o país em sua viagem à
Inglaterra e abraçou o ciberespaço para transmitir uma defesa incisiva e tradicional da Igreja.
“Graças a Deus, existe a internet,” ele disse.
As opiniões dele não são populares para todo mundo, especialmente para alguns de seus confrades
liberais, ou, diz ele, com os meios de comunicação predominantes do mundo secular. Porém, o seu
público diz outra história.
Dom Schneider é mais conhecido por defender que a Santa Comunhão deve ser recebida
sobre a língua e de joelhos, o que ele insiste ser a maneira mais eficiente para promover
o respeito ao Sacramento e impedir abuso das Hóstias Sagradas. O bispo de 53 anos de
idade também convocou um esclarecimento (um novo Syllabus de Erros), direcionado ao clero,
para pôr um fim ao vale tudo litúrgico e doutrinal em uma série de questões relacionadas ao
“espírito do Vaticano II”.
Em sua entrevista, Dom Shneider disse que o tratamento “banal” e casual do Santíssimo
Sacramento é parte de uma crise maior na Igreja em que alguns leigos e clérigos,
incluindo alguns em cargos de autoridade, estão tomando partido do lado da sociedade
secular. O cerne dos problemas, ele acredita, está na introdução furtiva de uma agenda centrada
no homem, ao passo que em algumas igrejas Deus, presente no sacrário, de fato está fisicamente
colocado em um canto, enquanto o sacerdote ocupa o centro. Dom Schneider argumentou que
essa situação agora está chegando a um ponto crítico. “Eu diria, estamos na quarta maior crise [da
Igreja], em uma tremenda confusão sobre doutrina e liturgia. Já estamos nessa situação há 50
anos.”
Até quando ela perdurará? “Talvez Deus será misericordioso para conosco em 20 ou 30 anos.”
No outono [europeu], o sínodo dos bispos se reunirá em sessão extraordinária para discutir a
família, à luz do questionário que ao Papa Francisco convidou os fiéis para preencher, dando suas
opiniões sobre o matrimônio e a sexualidade. Crescem as expectativas de que as regras serão
relaxadas em uma gama de assuntos sexuais e em termos de pessoas divorciadas recebendo a
Comunhão como sinal de “misericórdia” da Igreja.
Essas opiniões, de acordo com Dom Bishop Schneider, revelam a profundidade do problema.
“Penso que essa questão da recepção da Sagrada Comunhão por recasados explodirá e revelará a
crise real na Igreja. A crise real da Igreja é antropocentrismo e o esquecimento do
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cristocentrismo…
“Esse é o mal mais profundo: o homem ou o clero se colocando no centro quando estão celebrando
a liturgia e quando alteram a verdade revelada de Deus, por exemplo, com relação ao sexto
mandamento e a sexualidade humana.”
Embora ele diga que as conversas de mudança parta principalmente dos “meios de comunicação
anticristãos”, ele vê clérigos e católicos leigos que “colaboram” com o que ele chama de novo
paganismo. Dom Schneider é particularmente crítico quanto à ideia de que essas mudanças devem
ser feitas para usar de misericórdia com aqueles atualmente banidos da recepção dos
Sacramentos. “[Isso é] um tipo de sofisma,” ele disse. “Isso não é misericórdia, isso é cruel.”
Ele deu a entender que este era “um falso conceito de misericórdia”, dizendo: “Ela se compara a
um médico que dá açúcar a um paciente [diabético], embora ele saiba que ela irá matá-lo.”
O bispo acredita que há paralelos claros com as grandes crises do passado, quando padres em
posição de liderança eram cúmplices com as heresias. Na heresia ariana, ele disse, contando nos
dedos da mão, somente um punhado da hierarquia resistiu. “Nós [cristãos] somos uma minoria.
Estamos rodeados de um mundo pagão muito cruel. A tentação e desafio de hoje em dia podem
ser comparados aos primeiros séculos.”
Ele acrescentou: “Infelizmente havia… membros do clero e até mesmo bispos que colocavam grãos
de incenso em frente da estátua do imperador ou de um ídolo pagão ou que entregavam os livros
da Sagrada Escritura para serem queimados. Naqueles tempos, esses cristãos e clérigos
colaboracionistas eram chamados de thurificati ou traditores.”
Todavia, ele pode prever uma divisão se aproximando, por fim, levando a uma renovação da Igreja
em linhas tradicionais. Mas, ele acredita que isso não acontecerá antes da crise ter mergulhado a
Igreja ainda mais em desordem. Por fim, ele acha que o sistema clerical “antropocêntrico”
[centrado no homem] irá desmoronar. “Esse edifício clerical liberal irá desabar porque eles não
têm raízes e não têm frutos,” ele disse.
Na confusão, Dom Schneider receia que os católicos tradicionais, por um tempo, serão perseguidos
e discriminados novamente, mesmo sob as ordens daqueles que têm “poder nas estruturas
exteriores da Igreja”. Porém, ele acredita que as pessoas envolvidas na “heresia não prevalecerão
novamente contra a Igreja”. E, na esperança, o bispo disse: “O Supremo Magistério certamente
emitirá uma declaração doutrinal inequívoca, rejeitando qualquer colaboração com as ideias neopagãs.”
Nessa altura, Dom Schneider crê que os thurificati et traditores modernos deixarão a Igreja. “Posso
assumir que essa separação irá afetar cada nível dos católicos: leigos e até mesmo o alto clero,”
ele disse.
Provavelmente, esses comentários não darão popularidade a Dom Schneider em alguns círculos,
mas ele argumenta: “É bastante insignificante ser popular ou impopular. Para todo membro do
clero, o seu primeiro interesse deveria ser o de ser popular aos olhos de Deus e não aos olhos do
mundo de hoje ou dos poderosos. Jesus alertou: ‘Ai de vós, quando vos louvarem os homens.’”
Ele acrescentou: “Popularidade é algo falso… Os grandes santos da Igreja, como, por exemplo,
Thomas More e João Fisher, rejeitaram a popularidade… aqueles que hoje em dia estão
preocupados com a popularidade dos meios de comunicação e a opinião pública… serão lembrados
como covardes e não como heróis da Fé.”
Dom Schneider observa pesarosamente que há muitos cujos pontos de vista coincidem com os
pagãos que “se declaram católicos e até mesmo fiéis ao Papa”, ao passo que “aqueles que são fiéis
à fé católica ou aqueles que promovem a glória de Cristo na liturgia” são rotulados de extremistas.
Esses críticos podem afirmar que os receios de Dom Schneider sobre a Sagrada Comunhão é como
se preocupar sobre o sexo dos anjos. Mas o bispo insiste que o tratamento da Eucaristia está no
próprio coração da crise. “A Eucaristia está no coração da Igreja,” ele disse. “Quando o coração
está fraco, todo o corpo está fraco.”
Ele argumentou que receber a Comunhão nas mãos “contribui gradualmente para a
perda da fé católica na Presença Real e na transubstanciação”.
Dom Schneider rejeitou também a ideia de que a preocupação pela liturgia é menos importante ou
até mesmo separado da preocupação com os pobres. “Isso é um erro. O primeiro
mandamento que Cristo nos deu foi adorar somente a Deus. A liturgia não é um encontro
com amigos. A nossa primeira tarefa é adorar e glorificar a Deus na liturgia e também
em nosso modo de vida. A partir de uma verdadeira adoração e amor a Deus cresce o
amor pelos pobres e por nosso próximo. Essa é uma consequência.”
A opinião do bispo foi moldada pelos primeiros anos de sua infância, crescendo como um católico
alemão perseguido na União Soviética, onde ele tinha que frequentar aulas de ateísmo na escola.
Seu livro Dominus Est revela como a comunidade católica alemã manteve viva a sua fé apesar de
graves dificuldades e perseguição. Em sua própria experiência, sua mãe e tia-avó se arriscaram
muito por sua fé e em nome de outras pessoas na comunidade. Assim, Dom Schneider e sua
família ficaram horrorizados pelas atitudes e práticas liberais no Ocidente, especialmente com
relação à Sagrada Comunhão, que havia sido tão rara e tão preciosa para os católicos alemães
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perseguidos da União Soviética.
De modo semelhante ao menininho na história da Roupa Nova do Imperador, o bispo agora sentese impulsionado a falar claramente e não consegue entender porque as outras pessoas não fazem
o mesmo. “Parece que a maioria dos padres e dos bispos estão contentes com este uso moderno
da Comunhão na mão… Para mim isso é inacreditável. Como é possível, quando Jesus está
presente nas pequenas Hóstias?”
Ele continuou: “Há um fato doloroso da perda dos fragmentos eucarísticos. E os fragmentos da
Hóstia consagrada são esmagados pelos pés. Isso é horrível! Nosso Deus é pisoteado em nossas
igrejas!”
Dom Schneider admitiu que está “muito triste por sentir-se gritando no deserto”.
Ele disse: “É hora dos bispos levantarem suas vozes por Jesus Eucarístico, que não tem voz para
se defender. Aqui está um ataque ao Santíssimo, um ataque à fé eucarística.”
Mas apesar de seus receios, Dom Schneider não é pessimista e acredita que já existe uma onda de
apoio aos valores tradicionais que renovarão a Igreja com o tempo: “Os pequeninos na Igreja têm
sido deixado de lado e negligenciados”, disse. “[Porém] eles têm mantido a pureza de sua fé e
representam o poder verdadeiro da Igreja aos olhos de Deus e não daqueles que estão no
controle.
“Falei aos jovens estudantes em Oxford e fiquei tão impressionado com esses estudantes. Fiquei
tão contente de ver a sua pureza, fé e convicções, e a clara mentalidade católica. Isso irá renovar
a Igreja. Assim, estou confiante e esperançoso também com relação a esta crise na Igreja. O
Espírito Santo vencerá esta crise com este pequeno exército.”
E acrescentou: “Não estou preocupado com o futuro. A Igreja é a Igreja de Cristo e Ele é a cabeça
real da Igreja, o Papa é somente o vigário de Cristo. A alma da Igreja é o Espírito Santo e Ele é
poderoso.”
O livro de Dom Athanasius Schneider Dominus Est: É o Senhor! foi publicado pela Newman House
Press. Sua obra Corpus Christi: Holy Communion and the Renewal of the Church [A Sagrada
Comunhão e a Renovação da Igreja], foi publicado pela Lumen Fidei Press.
Fonte: http://fratresinunum.com

Sinal dos Tempos: Padre americano é punido por defender a Santa Missa
tradicional
12.06.2014

Padre Justin Wylie é membro do clero da arquidiocese de Joanesburgo, África do Sul, e funcionário
da Missão de Observação Permanente da Santa Sé junto à ONU. Como a organização internacional
se localiza em Nova Iorque, Pe. Justin Wylie exercia também seu ministério sacerdotal nesta
arquidiocese.
Pe. Wylie celebrava missas na forma extraordinária (missa tradicional) em algumas
paróquias da arquidiocese, inclusive celebrava mensalmente na paróquia de Holy
Innocents na ilha de Manhattan que, segundo informam os planos da arquidiocese, será fechada.
Vários blogs tradicionais repercutiram a decisão da arquidiocese de NY de encerrar a Holy
Innocents, sobretudo por esta ser um importante centro de missa tradicional, o que dificultaria a
vida dos fiéis que atendem a esta forma da missa.
Num sermão pregado numa das missas (forma extraordinária), Pe. Wylie urgiu a
arquidiocese para que enviasse pastores verdadeiramente comprometidos com os fiéis
que frequentavam a forma extraordinária, para não só celebrar a missa, mas para guiálos espiritualmente. Seu sermão circulou, segundo informa o blog Rorate Caeli, por várias mídias
e chegou até mesmo a sua arquidiocese de origem na África.
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Em menos de cinco dias a arquidiocese de NY expulsou Pe. Wylie, impedindo-o de
exercer qualquer ministério no seu território. Pe. Wylie foi demitido também da missão
vaticana na ONU e uma carta de reclamação foi enviada à África e ao núncio apostólico
na África do Sul, possivelmente para aniquilar qualquer chance de uma eventual
promoção ao episcopado.
Segundo informou hoje o blog Rorate, a ordem da remoção do Pe. Wylie partiu diretamente do
escritório do arcebispo, Cardeal Timothy Dolan.

Aqui é preciso destacar ao leitor a mudança radical na postura do arcebispo de NY, antes tolerante
e aberto com os católicos tradicionais. O cardeal Dolan vem atuando de forma dura com os
católicos tradicionais em NY desde a eleição de Francisco. já foi notado que há um fechamento
deliberado das paróquias que eram usadas exclusiva ou parcialmente pela comunidade de leigos
ligada ao rito tradicional e a remoção de alguns padres de inclinação tradicional ou conservadora.
Pe. Wylie é só um exemplo concreto e o mais famoso.
Alguns trechos da homilia do Pe. Wylie são sintomáticos do que vem acontecendo em
NY:
"Eu me preocupo com a situação dos católicos tradicionais na arquidiocese. Sim, a
arquidiocese "permite" a missa tradicional aqui e ali - mas a responsabilidade continua
sobre a iniciativa e desenvoltura dos leigos, que com enorme dificuldade precisam
procurar sacerdotes aqui e acolá, de forma que parecemos ainda viver na Inglaterra
reformada ou na Irlanda de Cromwell. Não é tempo de a Igreja assumir a
responsabilidade pastoral também para essas ovelhas? Será que elas não merecem um
pastor? Uma paróquia? ou pelo menos alguma sensação de segurança jurídica? O que
acontece com vocês quando a paróquia em que vocês estão abrigados fechar as suas
portas?
O que será das vocações sacerdotais em grande quantidade que vejo nesses
numerosos jovens, de tal qualidade e que temos em abundância servindo aqui em Holly
Inncents, Santa Inês e em outros lugares - permanecendo como eles estão à mercê (e às
vezes, ao capricho) dos 'senhorios 'que, por uma razão ou outra,'toleram' a sua presença
em suas paróquias? As portas em todos os lugares estão se fechando para eles
(...)Isto é, a meu ver, um exemplo claro de exclusão: uma injustiça que vocês devem
levar ao conhecimento do seu pastor, eu acho. Vocês são membros de pleno direito dos
fiéis batizados, pelo amor de Deus: por que vocês estão se comportando como
mendicantes eclesiásticos, esperando um pedaço ou dois cair da mesa para a sua própria
existência? (...) Vocês não são cismáticos! Vocês são cismáticos?"
A Arquidiocese de NY congrega, hoje, uma das maiores comunidades leigas ligadas à missa
tradicional do mundo. Entretanto, como relata Pe. Wylie, não há uma "segurança jurídica" para
esses leigos, eles não gozam da proteção do Direito Canônico porque nenhum pastor, muito menos
o cardeal Dolan, lhes reuniu ou reconheceu enquanto paróquia pessoal. Essa inexistência oficial,
que impede inclusive de mensurar números de fiéis e de organizar planos para atendê-los, isenta a
arquidiocese e o seu arcebispo de se preocupar pastoralmente - e pastoral é o mais importante! com eles. Pe. Wylie reconheceu corajosamente a existência dessas "ovelhas fantasmas".
Pe. Wylie deve retornar, em desgraça, diretamente para Joanesburgo. Sua remoção
serve como um aviso aos demais membros do clero em NY - questionamentos não serão
tolerados! O cardeal Dolan se comporta como um político tradicional e não um pastor. Instala-se
a polícia do pensamento em NY, uma estratégia certamente será copiada em muitos lugares.
Em contrapartida, como notou o blog Rorate, um padre da diocese de Oakland, Pe. Padraig
(Patrick) Greene, foi recebido com toda a honra por uma paróquia novaiorquina. Pe. Greene foi
preso, cinco anos antes, por masturbar-se e assediar um homem num banheiro público
(o homem era um policial a paisana). Quando os leigos souberam do histórico do
sacerdote, reclamaram oficialmente à arquidiocese que, para espanto, afirmou que o
sacerdote encontrava-se em bom estado junto a Igreja.
Com informações de Rorate Caeli e Creative Minority Report
Fonte: http://blogonicus.blogspot.com.br/ e www.rainhamaria.com.br
============================
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Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
VEJAM BEM: A Igreja "católica" nos Estados Unidos, condena e pune um padre tradicional
(conservador), que zela pela CASA DE DEUS, mostrando ao "rebanho" o caminho "SANTO" e
correto, que leva ao BOM PASTOR JESUS, que conduz SUAS ovelhas para longe das "garras dos
lobos das feras e bestas" que querem devorar todo o rebanho.
Este corajoso e zeloso sacerdote é condenado por seus superiores eclesiásticos, que por livre
escolha e vontade, preferem fazer alianças com as modas e novidades do mundo, agradando aos
homens e não mais a DEUS. Sendo cúmplices do comportamento imoral e pecaminoso, já
que receberam com todas as honras, um OUTRO padre que foi preso 5 anos antes, por masturbarse e assediar um homem num banheiro público (o homem era um policial a paisana e
imediatamente prendeu o padre na época)
Condenam e punem um verdadeiro Sacerdote do Altissimo, que defende o máximo
respeito e zelo dentro da CASA DE DEUS...
"O zelo da tua casa me consome". (Sl 68,10). (São João 2, 17)
...e absolvem a conduta pecaminosa de um mau servidor.
Cada vez que leio essas passagens da Sagrada Escritura, mais me convenço totalmente,
que realmente são profecias anunciadas do comportamento apóstata de muitos
eclesiásticos neste Fim dos Tempos.
"Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim.
Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando, assim, falta sobre falta".
(Isaías 30, 1)
"Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos,
ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos
nossos". (I São João 2, 19)
Muitos sacerdotes estão amando as coisas do mundo. (estão comprometidos com o
mundo)
"Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o
amor do Pai.
Porque tudo o que há no mundo - a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida - não procede do Pai, mas do mundo.
O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus
permanece eternamente". (I São João 2, 15-17)
ESSA PASSAGEM ABAIXO, TOMEI COMO GRANDE PROFECIA ANUNCIADA PARA ESTE FIM
DOS TEMPOS...
"É a ruína que está chegando. Procurar-se-á salvação, sem que se possa encontrá-la.
Sobrevirão desastres sobre desastres, má nova sobre má nova. Pedir-se-ão oráculos ao
profeta, faltará a lei para o sacerdote, e o conselho para os anciãos. O rei há de pôr luto,
ficará o príncipe cheio de consternação, tremerão as mãos dos homens do povo. Tratálos-ei de conformidade com o proceder que levaram, julgá-los-ei conforme houverem
merecido. Então saberão que sou o Senhor". (Ezequiel 7, 25-27)
O FIM DOS TEMPOS SERÁ O TEMPO DOS "ATANÁSIOS".
QUE HÃO DE DEFENDER AS TRADIÇÕES DA IGREJA E ZELAR PELA CASA DE DEUS.
QUE COMBATERÃO PELA HONRA E GLÓRIA DO DEUS ALTISSIMO...
COMBATERÃO A APOSTASIA, A FUMAÇA DE SATANÁS DENTRO DA IGREJA.
Santo Atanásio, por defender a sã doutrina, foi condenado como perturbador da
comunhão eclesial!
Hoje, depois que a Igreja canonizou Santo Atanásio como ínclito defensor da Fé e da Tradição, fica
fácil dizer que estavam certos aqueles poucos que ficaram ao lado do Santo e foram expulsos das
igrejas oficiais, sendo obrigados a se reunirem nos desertos debaixo de sol e chuva, mas
conservando a fé intacta e respondendo aos hereges: vocês têm os templos, nós temos a Fé!
(Cfr. São Basílio, ep. 242, apud Cardeal Newman – Arians of the Fourth Century, apêndice V)
Disse Santo Atanásio:
"Não devemos perder de vista a Tradição, a Doutrina e a Fé da Igreja Católica, tal como
o Senhor ensinou, tal como os Apóstolos pregaram e os Santos Padres transmitiram. De
fato, a Tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de
ser Cristão e não merece mais usar este nome. Mesmo que os católicos fiéis à Tradição
estejam reduzidos a um punhado, são eles que são a verdadeira Igreja de Jesus Cristo.”
Disse o Papa São Pio XII (QUE PROFECIA...)
"Dia virá em que o mundo negará seu Deus, em que a Igreja duvidará como o fez Pedro".
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“Preocupo-me com as mensagens da Virgem Santíssima à pequena Lúcia de Fátima. A
insistência de Maria acerca dos perigos que ameaçam a Igreja é uma advertência divina
contra o suicídio de se alterar a fé, em sua liturgia, em sua teologia e em sua alma…
Ouço a minha volta inovadores que desejam desmantelar a Capela Sagrada, destruir a
chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso por sua
história passada…
“Dia virá em que o mundo civilizado negará seu Deus, em que a Igreja duvidará como o
fez Pedro. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Em nossas igrejas,
cristãos procurarão em vão pela luz vermelha de onde Deus os espera. Como Maria
Madalena, em prantos no sepulcro vazio, eles perguntarão: ‘Aonde eles O levaram?’”
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua
vida?
15.06.2014
Certamente a maioria dos visitantes do site e os amigos que fiz na internet, não sabem das
provações que passo e principalmente dos inúmeros ataques do maligno que tenho sofrido. As
zombarias, ofensas e criticas por e-mails, essas eu já me acostumei e francamente nem me
importo mais, pois, considero prova definitiva que estou no caminho certo.
"Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo meu, em cujo coração está a minha
doutrina: não temais os insultos dos homens, não vos deixeis abater pelos seus
ultrajes", (Isaías 51, 7)
O demônio sabedor que seu "tempo" já está no fim, no seu "desespero" em tentar nos fazer
desistir da nossa missão evangelizadora, as vezes "age contra ele mesmo". O diabo, a "velha
serpente astuta", conhece muito bem aos homens, suas necessidades, prazeres, paixões, vicios e
etc...Porém, o maligno apesar de conhecer nossas fraquezas, não pode ler o nosso coração,
somente DEUS pode Sondar nosso coração.
"A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano.
Mas, como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos, não para
agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações". (I Tessalonicenses 2, 34)
Nestes últimos dias, o maligno tem me tentado, como já me tentou por várias vezes e confesso
que balançei algumas vezes nestas tentações, afinal sou humano, pecador, cheio de defeitos.
Acaso vocês viram a imagem de santo Kutscher nos Altares de alguma Igreja?? Evidente que não.
Sabemos verdadeiramente que certas propostas do "mundo" são na verdade "armadilhas do diabo"
para nos afastar da missão que DEUS nos Confiou.
Decidi contar um fato:
Recebi ontem, uma proposta para vender o site Rainha Maria.
No tempo que este site se chamava Portal Anjo, eu já tinha recebido também um outro tipo de
proposta, "acredite se quiser", oferecendo indiretamente um cargo de PASTOR numa igreja
protestante, coisa que na época inicialmente eu dei risadas como nunca por dias. Até hoje, fico
pensando: como pode ser uma coisa destas?? Será realmente que "eles..." por quantias financeiras
e confortos pessoais, conseguem converter evangelizadores católicos?? Bem, francamente,
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coragem e ousadia para isto, eu sou prova que "eles.." tem e muito.
A proposta para vender o site Rainha Maria, tem um ponto de um verdadeiro estrategista, pois,
destaca que com o grande valor oferecido, posso fazer inumeros sites Rainha Maria a perder de
vista, não é fabuloso?? Inclusive menciona que posso copiar todos os artigos para um novo site ou
mesmo sites, que maravilha, não!?
Somente este negociador se esqueceu de algo fundamental nesta tentativa de me convencer...
Prezado negociador, Judas traiu o REI JESUS por algumas moedas...
Eu sou fiel a minha RAINHA MARIA, não a trairei nem por todo ouro e prata do mundo...e
o nome deste site é RAINHA MARIA.
Veja, prezado negociador, eu não sou mais um "recruta qualquer" ou "soldado raso" sem
experiência em combate, como disse num outro artigo, estou mais para um "velho sargento" de
anos de combate na trincheira.
Estão interessados no nome deste dominio da internet "www.rainhamaria.com.br" ao
comprarem imediatamente o desativam para SEMPRE.
Além do mais, uma das passagens da Sagrada Escritura que trago gravada no meu coração é a
seguinte...
"Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Ou
que dará o homem em troca da sua vida?" (São Marcos 8, 36-37)
Também essa...
"Meu filho, guarda as minhas palavras, conserva contigo meus preceitos. Observa meus
mandamentos e viverás. Guarda meus mandamentos como a pupila de teus olhos. Trazeos ligados aos teus dedos, grava-os em teu coração." (Provérbios 7, 1-3)
Isto me lembrou que recentemente o padre Paulo Ricardo disse num video, falando para os
católicos, que o diabo somente tem raiva verdadeiramente das Coisas de DEUS. (inclusive coloquei
este video no site há 2 dias atrás)
Por exemplo: Se muitas pessoas, inclusive os próprios católicos mais modernistas, ficam
incomodados com a batina usada pelos padres, como disse o padre Paulo Ricardo, é porque ali tem
Coisa (Santa) de DEUS. Se os eclesiásticos e leigos também ficam criticando e aborrecidos quando
os católicos conservadores se ajoelham para receber a Sagrada Eucaristia, diz o padre Paulo, é
porque ali igualmente tem Coisa (Santa) de DEUS.
Se
oferecem
uma
quantia
irresistível
para
comprar
o
site,
mais
o
dominio
"www.rainhamaria.com.br" é porque tem Coisa (Santa) de DEUS. (e o maligno só investe com
força contra as Coisas Santas e Verdadeiras de DEUS)
Prezado negociador, como eu já disse antes, posso não conseguir ficar na minha trincheira de
combate diária, atualizando o site, visto que infelizmente o "mundo" nos cobra seus compromissos
para nossa própria sobrevivência pessoal. (já que infelizmente, a maioria dos católicos estão
"reunidos", mas não "unidos")
Mas, este site, que leva o nome da Santissima Mãe de DEUS, Rainha Maria, não se
entregará nas mãos dos inimigos.
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Pois, diz na Sagrada Escritura:
"Cumpre, somente, que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo.
Quer eu vá ter convosco quer permaneça ausente, desejo ouvir que estais firmes em um
só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar
em nada pelos vossos adversários. Isto para eles é motivo de perdição; para vós outros,
de salvação. E é a vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo,
mas ainda por ele sofrer. Sustentais o mesmo combate que me tendes visto travar e no
qual sabeis que eu continuo agora". (Filipenses, 1, 27-30)
"Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas
profecias que foram feitas a teu respeito: amparado nelas, sustenta o bom combate", (I
Timóteo 1, 18)
"Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé". (II Timóteo 4, 7)
Prezado negociador e também aos demais visitantes do site, quem não viu e mesmo quem já viu,
veja novamente este video.
O demônio somente tem raiva das Verdadeiras coisas Santas de Deus
"Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos
senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os
fiéis". (Apocalipse 17, 14)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Agora... Os verdadeiros Eclesiásticos que lutam contra a profanação na
Casa de Deus são criminosos
25.06.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Primeiramente agradeço aos poucos amigos que dão apoio neste duríssimo combate contra a
Sodoma moderna e as forças das trevas. Toda guerra tem que ter a "enfermaria" para dar
suporte aos soldados feridos no combate da linha de frente, da trincheira de batalha.
Estes que ajudam, ainda que poucos, que me dão valioso suporte, são verdadeiros "David" em luta
contra o gigante "Golias".
"Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém; o mais fraco dentre eles
será valente como Davi, e a casa de Davi surgirá como Deus, como um anjo do Senhor".
(Zacarias 12, 8)
Se pudéssemos comparar, seriamos 10 contra 1000 ou 10.000 numa batalha. Qual seria nossas
chances de sairmos vitoriosos? Nenhuma, se o SENHOR DOS EXÉRCITOS, O DEUS ALTISSIMO
não marchasse a nossa frente...
"Coragem! E sede fortes. Nada vos atemorize, e não os temais, porque é o Senhor vosso
Deus que marcha à vossa frente: Ele não vos deixará nem vos abandonará."
(Deuteronômio 31, 6)
Nossa evangelização chega as Nações do Mundo...
A Palavra de DEUS penetra e fala aos corações. Seus Desígnios são Eternos...
"O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos.
Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente e os pensamentos de seu coração
por todas as gerações” (Salmos 32, 10-11)
"A erva seca e a flor fenece, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente."
(Isaías 49,8)
"Tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não volvem sem ter regado a terra,
sem a ter fecundado, e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a
comer, assim acontece à palavra que minha boca profere: não volta sem ter produzido
seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão". (Isaías 55, 10-11)
Assim diz o SENHOR DOS EXÉRCITOS à Nação Argentina...
"Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma; escuta a lição de nosso Deus, povo de
Gomorra": (Isaías 1, 10)
Arcebispo de La Plata contra a profanação na Catedral. Agora ELE é o criminoso!
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O coletivo gayzista, apoiado sobre as falácias do politicamente correto, tem uma patológica
tendência de inversão de valores e posição. É uma sociedade corrompida, substituindo os valores
por pseudos-valores, transformando o vício em virtude.
Recentemente na cidade argentina de La Plata, uma cantora peruana gravou um vídeo junto
com um travesti dentro da catedral, onde "as duas" simulavam uma confissão, entoavam
o pai nosso e mostravam imagens da Eucaristia em meio a líricas impublicáveis. A idéia
do vídeo era promover - preparem-se - um boliche gay. Nada mais normal do que profanar um
templo religioso para promover idéias e valores que são contrários à religião em questão. Nada
mais natural...

Durante o ato de desagravo presidido pelo arcebispo Hector Aguer, o arcebispo afirmou
que a homossexualidade é uma abominação agora amparada pela lei (do país). Palavras
duras, sem dúvida, mas não menos verdadeiras. Entretanto foi o que bastou para a gaystapo
acionar seu mais fiel cão de caça - a mídia.
Uma associação nacional de gays, lésbicas e afins afirmou que pedirá ao Vaticano uma "sanção
exemplar" ao arcebispo. "Não vamos permitir que de um espaço institucional da Igreja Católica
continue denegrindo as lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e ainda por cima nestes termos
que retrocedem às piores épocas de negação dos direitos dos nossos coletivos", afirmou o
presidente da FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), Esteban
Paulón.
A situação absurda é a de total impunidade da comunidade gay. O movimento gayzista vem
conseguindo colocar o homossexual como um cidadão de uma casta superior aos demais mortais,
sobretudo aos religiosos. Eles podem profanar espaços e símbolos religiosos na certeza da
tolerância. Quem não se lembra da marcha do orgulho gay em São Paulo onde imagens de santos
foram colocadas em situações homoerotizantes? E o que foi feito? Quem foi punido por um crime
inclusive previsto na legislação? Ninguém...
Esteban Paulón tem certeza da colaboração do Vaticano em punir o arcebispo de La Plata. Nunca
antes na história da Igreja o Vaticano foi cogitado como aliado da comunidade gay. Nem nas
mentes mais progressistas circulou o pensamento de um líder gay recorrer ao Vaticano para punir
um arcebispo. Dias sombrio vivemos, sob os efeitos nefastos do "Quem sou eu para julgar!?".
Dom Aguer já circulou na imprensa como um nome a ser removido por integrar o
microcosmo dos bispos conservadores argentinos. Ele está na mira do Papa e é possível
que a comunidade LGBT tenha isso em atenção. Se a pressão na mídia for grande, ele
cairá. (Fonte: Blogonicvs)
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As modas e novidades do Mundo continuam se infiltrando na Igreja
26.06.2014
Nota de www.rainhamaria.com.br - Por Dilson Kutscher
Mensagem recebida de um visitante denunciando um movimento, que ao meu ver, está
diretamente ligado a Nova Era e ao esoterismo. Este movimento está se infiltrando dentro de
muitas paróquias de forma discreta e parecendo inofensivo aos católicos.
Infelizmente a pessoa que me enviou a mensagem, alegou que não queria ser exposta, pois, teme
ser descoberta na sua própria paróquia. Então, vou ter que reformular o texto abaixo, para
preservar um pouco mais a pessoa que me confiou tais informações.
No entanto, eu respeito a posição dele de não querer se expor...
Mas, sempre lembrando...
"O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de
cima dos telhados". (São Mateus 10, 27)
"Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não
venha a ser conhecido". (São Lucas 12, 2)
Além disto...
"E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas; pelo contrário, condenaias abertamente". (Efésios 5, 11)
Mensagem Recebida....
"Sou católico e conheço a doutrina da Igreja deixada por Jesus Cristo, a qual foi por tradição e
ensinamento, magistério, repassado a nós. Soa-me estranho uma Técnica, até onde eu sei,
oriental, se somar a comunidade local, como mais um Grupo, com direito a animar até uma missa,
ainda bem que durante a missa, pelo menos até agora, não falam da tal técnica, apenas animam
como grupo, mas não se promovem. Isto é bom.
Porém, há muitas pessoas e Grupos, contra as atividades desse grupo enquanto Técnica
que se promove, a utilizar "as mãos de forma consciente em terminações nervosas
localizadas na coluna vertebral por onde passam o sistema nervos e sanguíneo", estas
terminações, eles chamam de "Centros Vitais", embora não falem mas basta estudar um
pouco e Centros Vitais são chacras mesmo.
No Yotube em seus vídeos podemos perceber isto, velado ou falado. Cada "terminação Nervosa"
corresponderia a um grupo de órgãos e sistemas de nosso corpo e, "guando estimulados pelo
toque dos dedos e mãos previnem doenças".
Eles utilizam como preparação para os seus trabalhos uma Meditação (http://www.eumedito.org/)
é só conferir. Logo após, uma vez por semana fazem o "Equilíbrio do Sistema Nervoso" ESN, que
consiste em colocar os dedos na nuca e na coluna da pessoa por cinco minutos antes de tirar os
dedos devem inspirar e expirar três vezes.

Depois nos dedões dos pés, também, antes inspirar e expirar, após então é feito o Tratamento nos
Centros Vitais: conforme a quixa da pessoa. Testa, nuca, e ao longo da coluna. Eles admitem
trabalhar com seis pontos e ocultam um.
Seus cursos são secretos, separados de um a três: para fazer o três precisa ter feito o um e o dois,
eles dizem. No curso eles ativam o Centros Vitais das pessoas que estão "autorizadas" a tratar.
Depois disto, aí em Curitiba, é feito o Chacra 6, uma espécie de avanço no tal conhecimento ...
essa pessoa estaria apta a Tratar as pessoas à distância. Eles possuem uma organização forte e
estão adentrando fortemente na Igreja. Inclusive segundo informações extra oficiais dão
conta que é uma Freira que trabalha com esta Técnica no Hospital Universitário em
Curitiba há mais de quinze anos.
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Eles vieram parar em..., na região central do RS, por conta da....
O nosso pároco deu ampla acolhida a eles na época e foi instalado um Grupo formados
por aqueles que estão autorizados a fazer este tratamento às pessoas doentes de toda
ordem. Nosso pároco, não admite que falemos mal desse grupo.
Eles possuem uma espécie de Guia, Gurú, sei lá como dizer, mentora, que se autodenomina de
Jardineira.

Fundadora da Organização Internacional MÃOS SEM FRONTEIRAS (datada de 1986) e
precursora da técnica de Estimulação Neural®, "La Jardinera" é assim conhecida por sua
missão de espalhar pelo mundo a semente desse ensinamento. Sua residência fica na
França, na região dos Pirineus.
http://www.maossemfronteiras.com.br a qual tem sua sede em outro país e se instalou no Brasil.
em Curitiba, como sede é uma ONG.
De fato ao acompanhar os seus trabalhos, não há ligação com religiosidade de espécie alguma,
nem transe qualquer durante, antes ou depois dos tratamentos. Nem a politicas, mas o que é que
age nas suas mãos?
Eles dizem que é uma energia cósmica, outros dizem, que é pelo toque estimula as terminações
nervosas, neurônios e etc... mas ao certo o que é que tem alí???
Eles estão se infiltrando na Igreja: para constatar basta acessar os depoimentos de
irmãs da congregação de Jesus Crucificado de São José do Rio Preto SP, as irmãs
Carmelitas recebem estes tratamentos, e por aí vai ...
Alguns Depoimentos de Irmãs da Congregação (São José do Rio Preto SP)
Recebo o tratamento de Estimulação Neural, uma vez por semana e tenho sentido que melhorei,
estando mais tranquila, melhorando a minha circulação do sangue, diminuição das dores nos
calcanhares devido as úlceras , sinto melhora no controle da diabete e tenho dormido melhor
também.Acredito que com este tratamento ou aplicação vou melhorar da diabete. Irmã Eclair da
Gloria Moretti
Toda semana tenho recebido o Tratamento de Estimulação Neural e tenho me sentido outra com
mais disposição, as dores desapareceram, minha circulação e meu sono melhorou ,estou mais
calma e menos ansiosa. Louvo o Senhor da Vida e ao Grupo Mãos Sem Fronteiras. Irmã Celeida
Ferreira
Fonte: https://pt-br.facebook.com/maossemfronteiras e www.maossemfronteiras.com.br
Lembro que não autorizo meu nome e e-mail.
QUERO FICAR EM ABSOLUTO SIGILO.
Cristo é nossa Paz e Luz.
===============================
Nota final de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Este movimento que denunciam ou sei lá como podemos defini-lo, chamado de "Mãos Sem
Fronteiras", que diz ser uma organização sem vínculos religiosos, filosóficos ou políticos e sem fins
lucrativos. Que utiliza-se da estimulação neural, dizendo ser uma técnica de autotratamento que
faz parte das disciplinas bionaturais e etc...
Enfim, pura coisa da Nova Era. (o católico inteligente não cai nesta armadilha do demônio)
Para mim, parece que estão trocando o 6 por meia dúzia, para ocultar a mesma filosofia esotérica,
que estava se infiltrando nas paróquias e grupos católicos há uns 15 anos atrás e não sei hoje
como andam as coisas, mas pelo visto continua se espalhando como um "virus maligno".
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Penso que este tal "Mãos Sem Fronteiras" é seguidor da filosofia "Reiki" ao qual já combati como
sendo anticristã.
Vamos resumir o que eles (mãos sem fronteiras) dizem:
"Cada terminação nervosa corresponderia a um grupo de órgãos e sistemas de nosso corpo e,
quando estimulados pelo toque dos dedos e mãos previnem doenças. Caracteriza-se pela
aplicação de energia em centros vitais – a pessoa pode realizar o autotratamento ou aplicá-lo
em outras pessoas".
Agora comparem o que o tal Reiki diz:
Reiki é o nome dado a "Energia universal de vida" - algo não bem definido - que, segundo seus
adeptos, é uma energia que passa pelas mãos de todo ser humano e pode ser aplicada a
pessoas doentes ou aflitas para aliviá-las, segundo Earlene Gleisner, monitora de Reiki ("Reiki
na Vida Diária" - Ed. Nova Era, Rio de Janeiro,1999). O que escrevemos nesta artigo está baseado
no livro citado acima.
A proposta de cura por meio de Reiki vem do Oriente e está crescendo em nossos ambientes, por
isso o católico precisa conhecer os seus erros. A palavra Reiki vem de rake (= ancinho ou
rastelo) em inglês, Rakey é o solo arado. A palavra Rakey é foneticamente igual a Reiki. "os nossos
corpos são um veículo por meio do qual a energia Reiki se transfere do Universo para outros"
(p.42). Ensinam que é por meio das mãos que a energia Reiki passa de uma pessoa para outra, de
modo que há técnicas precisas sobre a maneira de impor as mãos sobre a cabeça, sobre o tórax,
sobre os joelhos, os pés, as costas.
O Reiki não é um dom, mas a canalização de uma energia cósmica. Assim qualquer pessoa pode
aprender a prática. e o sendo iniciado por um mestre devidamente habilitado para tal. O Reikiano
trata de inicio a si próprio. Segundo a terapia Reiki,a energia Cósmica quando Canalizada. pelo
homem além dos 7 Chakras já conhecidos, desenvolve mais 2 para o exercício da terapia. (pura
Nova Era anticristã)
Além disto, o Reiki ensina que não estamos sozinhos; e que precisamos nos colocar em contato
com a energia que flui através de todos os seres e coisas, árvores, flores, animais, até mesmo os
elementos químicos participaram disso. O objetivo é "buscar uma fusão com tudo o que está
em volta" (p.55).
Acho que nem preciso dizer mais nada, parece claro que este movimento vai por um caminho
semelhante a filosofia anticristã do Reiki.
A filosofia Reiki e este movimento Mãos Sem Fronteiras, podem ter boa intenção e dizer coisas
bonitas e agradáveis que encantam as pessoas, mas a sua base de sustentação não é
recomendada aos católicos. (não são compatíveis com a fé cristã)
Para fim de conversa, não existe a palavra Cristianismo nesta estranha mistura de filosofias
mundanas e esótericas,.que esclarece a origem do Reiki ou deste tal Mãos Sem Fronteiras.
Como disse um amigo católico: Portanto, o cristão que deseja a cura de seus males há de
buscar recursos na medicina e na fé cristã, voltando-se para Deus Pai, Filho e Espírito
Santo, que a todos socorre no seu amor e na intercessão dos santos, anjos e dos irmãos.
Nada de mágico e desconhecido deve ser misturado com a fé católica. Se Deus não nos
dá a cura pela medicina e pela graça, certamente tem um desígnio de salvação atrás
desse mal.
O importante sobre tudo isto, não é ler a minha opinião e comentário...
É SABER O QUE A PALAVRA DE DEUS TEM A DIZER....
DIZ NA SAGRADA ESCRITURA....
"Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, dos que transformam as trevas
em luz e a luz em trevas, dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo !"
(Isaías 5, 20)
"Cuidai de que ninguém vos leve novamente à escravidão com filosofias falazes e vãs,
fundadas em tradições humanas, nos elementos do mundo e não em Cristo." (Cl 2, 8)
"Virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados
pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si.
Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas". (2 Timóteo 4, 3-5)
"Numa casa grande, não há somente vasos de ouro e prata, mas também de madeira e
barro, uns são para fins honrosos e outros para uso vulgar. Se portanto, alguém não se
deixa contaminar por tais ensinamentos iníquos, será um vaso de honra, santificado, útil
ao Senhor, apto para toda boa obra." (2 Timóteo 2, 20)
"Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve." (I João 4, 5)
Se você notar que estão tentando divulgar coisas ligadas ao esoterismo e a Nova Era na sua
Paróquia, não perca tempo, e não deixe que o inimigo maligno ponha toda a sua Paróquia
em direção ao abismo, a mergulhando em profundas trevas, avise imediatamente ao seu
Sacerdote, e se este se fizer de surdo e cego, denuncie diretamente ao Bispo, pois, apesar de
tudo, ainda devem existir consagrados (mesmo que poucos) ainda convictos em desempenhar suas
funções, seguindo as tradições da Santa Igreja Católica e a Palavra de Deus contida na Sagrada
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Escritura. Se mesmo assim, não for suficiente, então juntos, nós unidos combateremos o bom
combate, para Glória de Deus ! Que os Santos Anjos do Senhor estejam sempre te guardando !
O Santo Papa João Paulo II fala sobre a Nova Era

Palavras do Santo Padre o Papa João Paulo II aos Bispos norte-americanos em 28/05/93:
"As idéias do movimento ´New Age´ (Nova Era) conseguem, às vezes, insinuar-se na pregação, na
catequese, nas obras e nos retiros, e deste modo influenciam até mesmo católicos
praticantes que, talvez, não tenham consciência da incompatibilidade entre aquelas idéias e
a fé da Igreja. Na sua visão sincretista e imanente, esses movimentos para-religiosos dão pouca
importância à Revelação; pelo contrário, procuram chegar a Deus mediante a inteligência e a
experiência, baseadas em elementos provenientes da espiritualidade oriental ou de técnicas
psicológicas. Tendem a relativizar a doutrina religiosa, em benefício de uma vaga visão mundial,
expressa como sistema de mitos e de símbolos, mediante uma linguagem religiosa. Além disso,
apresentam com freqüência um conceito panteísta de Deus, o que é incompatível com a Sagrada
Escritura e com a Tradição cristã. Eles substituem a responsabilidade pessoal das próprias ações
perante Deus por um sentido de dever em relação ao cosmo, opondo-se, assim, ao verdadeiro
conceito de pecado e à necessidade de redenção por meio de Cristo."
www.rainhamaria.com.br

O Arcebispo Fulton Sheen apresenta as três características da ação
diabólica

O Arcebispo americano Fulton Sheen (1895-1979) foi um dos mais atuantes e combativos homens
da Igreja no século XX. Comunicador nato, serviu-se do rádio e, posteriormente, da televisão como
meios de catequese e evangelização, e, ainda, de denúncia dos males do comunismo. O seu
programa Life is Worth Living foi ao ar de 1951 a 1968. Em 2002, foi aberto o processo de
canonização do Bispo Sheen.
Não é preciso muita análise para ver como essas três características diabólicas estão vivas e
florescente no mundo moderno. Vamos considerá-los:
1. Amor pela nudez – Isto é manifestado claramente em diversos níveis. Primeiro existe uma
tendência generalizada de vestir-se imodestamente. Já discutimos a modéstia aqui antes e
devemos notar que modéstia vem da palavra “modo”, referindo-se ao meio ou a moderação. Com
isso, enquanto procuramos evitar noções opressivamente puritanas sobre o vestuário que impõem
fardos pesados (especialmente sobre as mulheres) e que vêem o corpo como algo mau, devemos
também criticar muitas das formas modernas de se vestir em um outro extremo. Estes “estilos”
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revelam mais do que razoável e geralmente deveriam, com a pretensão de chamar atenção para
aspectos do corpo que são privados e reservados para a união sexual no casamento. Muitos em
nossa cultura vêem como problemas pequenos desfilar os vários níveis de nudez, vestindo roupas
que possuem a intenção de revelar e chamar atenção ao invés de esconder as áreas privadas do
corpo. Este amor pela exibição e provocação é seguramente um aspecto do próprio amor do Mal
pela nudez, e certamente espalhou esta obsessão a muitas pessoas no ocidente moderno.
Pornografia – como não há nada de novo neste mundo caído, seguramente alcançou proporções
epidêmicas por meio da internet. Qualquer psicoterapeuta, conselheiro ou sacerdote lhe dirá que o
vício da pornografia é um enorme problema entre as pessoas de hoje. Sites pornográficos na
Internet superam outras categorias em dez vezes. Milhões de americanos estão assistindo a
enormes quantidades de pornografia, e a “indústria” está crescendo exponencialmente. O que uma
vez foi escondido nas livrarias, hoje está a um clique na internet. E a idéia de que os hábitos de
navegação são facilmente descobertos pouco importa aos viciados desta última forma de
escravidão. Muitos estão sobre uma encosta íngreme a ponto de caírem em formas mais
degradantes de pornografia. Muitos acabam em sites ilegais e antes mesmo de saberem o que
aconteceu, depara-se com o FBI batendo em suas portas. O amor de satanás pela nudez
possuiu a muitos!

A cultura global de sexualização também amarra ao amor satânico pela nudez. Nós
sexualizamos a mulher para vender produtos. Nós sexualizamos até mesmo as crianças. Nossas
novelas falam excessivamente sobre sexo de um modo muito adolescente e imaturo. Nós somos,
coletivamente, tolos e imaturos a respeito do sexo e a nossa cultura vibra como adolescentes
fogosos obcecados por algo que eles não compreendem. Sim, o amor satânico pela nudez e tudo o
que vem com ela.
2. Violência - nós já discutimos antes como nós, coletivamente, transformamos a violência numa
forma de entretenimento. Nossos filmes de aventura e vídeo games alteram a vingança violenta
numa prazerosa forma de entretenimento e a morte como “solução”. Os últimos papas têm nos
alertado sobre a cultura da morte, na qual a morte é cada vez mais proposta como solução para os
problemas. Na nossa cultura a violência começa no ventre, onde os inocentes são atacados e a isso
chamam de “direito” e “escolha”. A violência e a adoção da morte continuam movimentando-se
pela cultura por meio da contracepção, atividades violentas de gangues, recursos fáceis para a
guerra e pena capital. O século passado talvez tenha sido o mais sangrento já conhecido no
planeta e incontáveis pessoas, na casa dos milhões, morreram durante as duas guerras mundiais,
centenas de conflitos e guerras regionais, terríveis campanhas em favor da fome na Ucrânia, China
e outros lugares, genocídios na Europa Central, na África e no sudeste da Ásia. Paul Johnson, em
seu livro Modern Times, estima que cerca de 100.000.000 morreram em guerras e de maneiras
violentas nos últimos 50 anos do século XX. E a cada morte, satanás faz sua “dança intrometida”.
Satanás ama a violência. Ele ama tacar fogo e ver-nos culpando uns aos outros enquanto
queimamos
3- Divisão – Satanás ama dividir. O Arcebispo Fulton Sheen diz que a palavra “diabólico” vem de
duas palavras gregas “dia+bolós”, significando “dividir”. Em meus próprios estudos de grego, por
mais pobres que sejam, não produziria este resultado. “Dia” significa “através” ou “entre” e bolós
“atirar ou arremessar”. Contudo, o bom Arcebispo era um homem estudioso e eu peço a vocês,
estudantes de grego, que me compreendam e defendam o Arcebispo Sheen.
Ainda assim, é claro que o diabo quer nos dividir, dentro de nosso estado psíquico e entre e os
outros. Certamente ele se regozija a cada divisão que provoca. Ele “atira coisas entre nós”
(dia+bolós)! Realmente diabólico. E, portanto, vemos nossas famílias divididas, a Igreja dividida,
nossa cultura e país divididos. Agora nós estamos divididos ao nível máximo: racial, religioso,
político e econômico. Nós dividimos nossa idade, raça, região, estados azuis e vermelhos, liturgia,
música, linguagem e demais pormenores sem fim.
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Nossas famílias estão rachadas, nossos casamentos estão rachados. Os divórcios são exaltados e
compromissos de quaisquer tipos são rejeitados e considerados impossíveis.

A Igreja está rachada e dividida em facções, assim como o Estado, todos os níveis que compõem
os conselhos escolares. Embora concordemos com o essencial, vê-se que até mesmo quando uma
verdade é compartilhada somos chamados de intolerantes.
E dentro também, nós lutamos contra muitas formas de divisão e formas de esquizofrenia
figurativa e literal. Somos atraídos para o que é bom, verdadeiro e belo; e ainda, o que é inferior,
falso e mau também nos atrai. Sabemos o que é bom, mas desejamos o que é mau, procuramos
amor, mas cedemos ao ódio e à vingança. Admiramos a inocência, mas frequentemente nos
alegramos em destruí-la ou pelo menos em substituir isto pelo cinismo.
E assim satanás dança sua “dança intrometida”.
Três características da ação diabólica: amor pela nudez, violência e divisão. O que você
acha? O príncipe deste mundo está cumprindo com seus compromissos? Mais importante
ainda: estamos sendo coniventes? O primeiro passo para vencer a agenda do inimigo é
conhecer seus movimentos, nomeá-los e repreendê-los em Nome de Jesus.
Fonte: Arquidiocese de Washington. (EUA)
Tradução: Dominus Est e imagens - www.rainhamaria.com.br
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura:
"Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão
que ruge, buscando a quem devorar". (1Pd 5,8)
"Mas, ó terra e mar, cuidado! Porque o Demônio desceu para vós, cheio de grande ira,
sabendo que pouco tempo lhe resta". (Ap 12, 12)

Cardeal diz: Segundo os Evangelhos Cristo não se designa jamais como
filho de Deus e Messias
(Quanta rasura devem ter os evangelhos dele...)
“EU te bendigo, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque ocultastes estas
coisas aos sábios e orgulhosos e as revelastes aos simples e humildes.
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.”
(Mt. 11, 25-26)
27.06.2014 - Do site Sinais do Reino: www.sinaisdoreino.com.br
Fonte original: www.padremarcelotenorio.com/2014/06/perolas-de-um-cardeal.html
Cito a seguir alguns pensamentos do Cardeal Kasper, teólogo predileto de Francisco:
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Walter Kasper e Francisco: a aliança destruidora do catolicismo romano
A fonte é um artigo publicado em Benoît et moi: (site católico francês)
'Os dogmas podem ser unívocos, superficiais, fúteis, estúpidos e precipitados' (do
livro Einführung in den Glauben).
Estas três pérolas são do livro Jesus der Christus:
'As narrativas dos milagres explicam-se pela transferência de temas não cristãos para
a pessoa de Jesus, para ressaltar sua grandeza e sua potência'.
'[A ressurreição de Cristo] trata-se, não de um fato histórico, mas de uma figura de
estilo destinada a chamar a atenção e criar suspense'.
'Segundo os Evangelhos sinópticos, Cristo não se designa jamais como filho de Deus,
messias, filho do homem, nem como servo de Deus, e o dogma segundo o qual Jesus é
verdadeiro homem e verdadeiro Deus pode ser superado'.
Vale lembrar também que o Cardeal Walter Kasper se distinguiu pelas críticas ao filme
de Mel Gibson, a Paixão de Cristo (filme este que emocionou e recebeu total apoio dos cristãos
mundo afora; estrondoso sucesso de bilheteria.)
Eis em que mãos caiu o governo do Vaticano.

Walter Kasper
Nas Aparições de Anguera-BA, que ocorrem há vinte oito anos, Nossa Senhora fez ao
vidente Pedro Régis o seguinte alerta sobre o apóstata e herege cardeal Walter Kasper,
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aquele que está liderando a atual revolução destruidora do Evangelho, Tradição,
Doutrina, Dogmas e sacralidade (a colocação da pá de cal final que será levada a cabo no
sínodo já agendado de outubro de 2015), em andamento dentro da Igreja, com o total
aval de Francisco:
Mensagem nº 2.570 – 03/09/2005: Queridos filhos, Eu vos amo e quero que sejais fiéis
ao Meu Jesus. Rezai muito e não vos afasteis da graça do Meu Senhor. Cuidai da vossa
vida espiritual e não permitais que as coisas materiais vos afastem do caminho da
salvação. WK: eis que por causa dele muitos morrerão. Os escolhidos para defender a
verdade a negarão. Sofro por aquilo que vos espera. Aquele novembro de dor se repetirá.
O rio Tejo está ao seu lado. Uma grande montanha cairá sobre a terra. Rezai. Rezai.
Rezai.
(WK=Walter Kasper: levará muitos a morte espiritual. Este alerta foi dado por Nossa Senhora há
quase dez anos. Aprendam incrédulos, céticos e oficialistas, pois isto é profecia verdadeira...
Cumpre-se em nossos dias!)
"Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não
pouparão o rebanho". (Atos dos Apóstolos 20, 29)
Nota de www.rainhamaria.com.br:
“Os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se
possa, desde que não se falte à verdade, sendo obra de caridade gritar: 'Eis o lobo!',
quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado.” São Francisco
de Sales, Bispo e Doutor da Igreja, Filotea ou Introdução à Vida Devota, parte III, cap.
28
Disse São Gregório Magno: "A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude.
O espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça
da abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á – senão desaparecerá de todo – o
poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de
sacerdotes apóstatas".

Francisco faz gesto da mão chifrada nas Filipinas, um sinal satânico que
poucas pessoas sabem seu real significado
16.01.2015
Nota de www.rainhamaria.com.br
Primeiramente a noticia...
Papa Francisco faz gesto de 'eu te amo' nas Filipinas

MANILA - Não, o Papa Francisco não virou metaleiro. Ao participar de uma celebração voltada para
a família, em Manila, nas Filipinas, nesta sexta-feira, ele resolveu usar o popular gesto com a mão
que significa "eu te amo" para saudar a multidão, acompanhado pelo arcebispo local Luis Antonio
Tagle. Um símbolo semelhante também é muito utilizado pelos fãs de heavy metal, que costumam
usá-lo para reverenciar bandas. Fonte: G1
=============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
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A Mão Chifrada... Gesto de "Eu te Amo"? Interessante à explicação hipócrita... Vamos a
verdade!

Então... Vamos esclarecer o seguinte:
O sinal dos chifres, a “mão chifrada” é para a maioria um sinal positivo, indicando algo
bom, que está na moda, usado na mídia, principalmente em eventos ou shows. A maioria
dos jovens, que seguidamente o fazem, não sabem o real significado deste sinal.
VEJAMOS A IMAGEM ABAIXO...

Anton Lavey, fundador e Sumo Sacerdote da igreja de satanás, era conhecido por fazer,
ocasionalmente, o sinal dos chifres, a tal "mão chifrada".
O que é triste nos dias de hoje, é que na maioria das vezes, jovens fazem coisas ou
gestos, sem saber o verdadeiro significado daquilo, não fazem noção de como aquilo tem
um forte poder ocultista e diabólico.
Ah, sr. Kutscher...Mas como fica o significado para o tal "Eu te amo".
POIS BEM...
“O sinal da mão chifrada é muitas vezes associado com o sinal que os surdos fazem para
dizer, "Eu te amo". A princípio isso parece uma semelhança estranha, mas quando
descobrimos que a pessoa que inventou, ou criou, o sistema de sinal de mão para os
surdos, feito por Helen Keller, descobrimos que ela mesma era uma ocultista e teósofa.
Keller teria feito propositalmente esse sinal do surdo do "eu te amo" como uma imitação
do sinal clássico de Satanás? Keller estaria dizendo, basicamente, "eu te amo, diabo?

(Na imagem acima... Festa do Inferno, em Junho de 2012, na de cidade Clisson, nos EUA.
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Sinal secreto para invocação de demônios: os dedos mínimo e indicador para cima, e os
demais fechados.)

Simbologia que tem sido usada como saudação. Esses símbolos são rapidamente
assimilados pelos jovens. Texe Marrs, Livro Codex Mágica.
Além de satanistas e grupos de rock pesado, que usam a mão chifrada...

Também usado frequentemente pelos poderosos e governantes ligados a Nova Ordem
Mundial. É o poder oculto do Anticristo, que já está em ação no mundo.

Ex- presidente francês Nicolas Sarkozy
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Atual presidente da Argentina Cristina Kirchner

Ex-presidente americano Bush (à direita) em solenidade com a Rainha da Inglaterra.
Reparem a mão dele.

Ainda o ex-presidente Bush e sua esposa, a primeira dama.
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Presidente americano Obama

A Ex-primeira dama americana Hilary Clinton
Estes foram alguns pequenos exemplos que se juntam agora a...

Francisco e o Arcebispo de Manila, nas Filipinas...
E o sinal clássico de Satanás... "eu te amo, diabo..."
Diz na Sagrada Escritura:
"Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não
venha a ser conhecido". (São Lucas 12, 2)
“Tu, desde o princípio, quebraste o meu jugo, rompeste os meus laços e disseste: — Não
servirei!” (Jeremias 2, 20).
"Mas, ó terra e mar, cuidado! Porque o Demônio desceu para vós, cheio de grande ira,
sabendo que pouco tempo lhe resta". (Apocalipse 12, 12)
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Lembrando: Não julgueis que vim trazer paz à Terra. Vim trazer não a
paz, mas a espada
26.04.2014 – Artigo publicado em 19.11.2013

Ele traz escrito no manto e na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores! (Ap. 19, 16)
Nota de www.rainhamaria.com.br - por Dilson Kutscher
Este texto NOVAMENTE vai para muitos que acham que este site não necessita publicar notícias
tristes, horríveis e pesadas, alegando que os católicos não precisam ler tais notícias, que é uma
total perca de tempo e pedem para apagar essas coisas abomináveis do site, pois, tais noticias
merecem apenas nosso desprezo e indiferença.
Eu peço NOVAMENTE para estes que enviam mensagens para mim com tal opinião, que não
acessem mais este site. Procurem e acessem sites que satisfaçam plenamente a sua falsa
ILUSÃO de um mundo maravilhoso e perfeito. Que não precisem VER realmente com os olhos do
CORAÇÃO que o mundo jaz sob o maligno.
"Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo jaz sob o Maligno". (I São João 5,
19)
Que há uma guerra em entre a LUZ e as trevas. Que o desprezo e a indiferença é você fechar
seu coração aos sinais do Fim dos Tempos, aos irmãos em Cristo que sofrem com a injustiça,
impiedade, falta de amor e a indiferença humana.
"Debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a
iniqüidade ocupa o lugar da justiça". (Eclesiastes 3, 16)
"A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos
homens, que pela injustiça aprisionam a verdade". (Romanos 1, 18)
Muitos católicos querem simplesmente VARRER a sujeira para debaixo do tapete, tapar seus
olhos, como um BURRO de carga, que segue adiante sem ver o que há a sua volta. Pois,
saibam que estes serão culpados de quererem salvar-se a si mesmos. Seria como se os cristãos
quisessem ver somente aos ensinamentos e milagres do Rei Jesus e quando começasse o Seu
Doloroso Calvário e Morte na Cruz não quisessem mais ver, pois, foi muito horrível e pesado
para seus corações.
O Calvário de Cristo está em cada irmão que sofre com a indiferença humana e o grito de
crucifica, crucifica, crucifica... Ecoa pelo tempo, e hoje mais do que nunca se faz presente na
injustiça e impiedade dos homens com seus semelhantes e também com a total falta de respeito
ao Sagrado. É como se a humanidade repetisse por séculos e hoje mais ainda o grito: SOLTE A
BARRABÁS E CRUCIFICA A JESUS.
Ai de mim se eu me calar, se for indiferente aos fatos, pois...
"Ele respondeu: Digo-vos: se estes se calarem, clamarão as pedras!"(São Lucas 19, 40)
"O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de
cima dos telhados". (São Mateus 10, 27)
Muitos católicos querem apenas falar do Amor de DEUS, querem ficar indiferentes aos
gravíssimos fatos do fim dos tempos, mas se esquecem também do seguinte:
"Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada.
Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra,
e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa.
Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho
mais que a mim, não é digno de mim.
Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim.
Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que a perder, por minha causa,
reencontrá-la-á". (São Mateus 10, 34 - 39)
NOVAMENTE EU DIGO:
Minha missão de evangelização neste Fim dos Tempos inclui principalmente alertar para o
cumprimento das profecias bíblicas, sobre a humanidade atual e a sua rebelião declarada
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contra DEUS.
Os cristãos e não cristãos, enfim, todos os homens, precisam refletir sobre o gravíssimo momento
que a humanidade atravessa. A extensão da onda de pecados, injustiças, perversidades,
impiedades, a cultura de morte e tudo que vai contra as LEIS E MANDAMENTOS DE DEUS é o
que rege a sociedade atual.
É preciso que se mostre os fatos, que os corações sejam fortemente sacudidos, para uma
conversão verdadeira a DEUS... Infelizmente essa conversão só acontece pelo amor ou pela dor,
e a humanidade optou por livre vontade se converter pela dor.
Meu site não vai publicar historinhas do papai-noel, coelhinho da páscoa, da cinderela, do gato de
botas....
Quero dizer com isto, que os cristãos tem que despertarem aos fatos que acontecem a sua
volta. Como eu poderia publicar somente noticias maravilhosas, se tenho como missão anunciar
o Fim dos Tempos. Eu não teria paz no meu coração, sabendo que tenho este canal de
evangelização e nada faço para mostrar a degradação perversa dos homens em relação
ao seu próprio semelhante e também a grande crise de fé com essa apostasia e rebelião
a DEUS que vive a humanidade.
Para terminar, gostaria NOVAMENTE DE LEMBRAR, que tenho recebido muitos e-mails de uma
certa forma em tom ameaçador, intimador e até agressivo.
Como disse, enquanto puder aguentar na minha trincheira de batalha, agüentarei.
Além disto, diz na Sagrada Escritura:
"Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te
apertarão de todos os lados". (São Lucas 19, 43)
Além do mais...
"Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma; temei antes
aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena". (São Mateus 10, 28)
Pois...
Pedro e os apóstolos replicaram: Importa obedecer antes a Deus do que aos homens.
(Atos dos Apóstolos 5, 29)
Dilson Kutscher - www.rainhamaria.com.br

Dom Lourenço Fleichman: Pode a Igreja Morrer?
20.06.2014

Agora mesmo assistimos a mais um grave escândalo do ecumenismo desenfreado. A reunião
promovida pelo papa Francisco I dentro do Vaticano, no domingo de Pentecostes é apenas um
gemido naturalista, um grunhido da História, dentro da obra destruidora do Vaticano II.
Porque toda a ação do atual bispo de Roma, como ele gosta de se nomear, parece ter esse
objetivo: tratar das coisas de modo naturalista, horizontal. Seu modo de ser é de atitudes que
poderiam vir de um Ghandi, ou de um Luther King, mas não poderia ser a de São
Francisco de Assis, do Cura d´Ars, ou de um São Francisco de Sales. A santidade, o espírito
sobrenatural que sobra nesses grandes santos, falta na simplicidade humanitária de Francisco.
Tampouco devemos nos escandalizar demasiado, visto que rezar em árabe, ou ouvir orações
dos hereges inimigos da Igreja dentro do Vaticano não representa nada de novo no mundo
da nova igreja ecumênica de Vaticano II.
No Editorial da Revista Permanência 274, que acaba de ser lançada, eu trato da atuação do
Cardeal Kasper, junto com o próprio papa, na destruição da família, do matrimônio católico.
Quando eu escrevi o Editorial não havia acontecido esta reuniãozinha demoníaca.
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Ela me inclina a considerar a crise da Igreja sob um aspecto novo, conseqüência do sofrimento
gigantesco que tem sido a apostasia de tantos bispos, padres e fiéis espalhados pelo mundo todo.
Muitos já escreveram sobre a Paixão da Igreja. De Gustavo Corção, na década de 70, a Dom
Marcel Lefebvre, nos anos 80, e depois, na pluma de muitos padres da Tradição.
Parece claro que Nosso Senhor quis levar a sua Esposa, a Santa Igreja, a sofrer algo semelhante
ao que Ele mesmo sofreu em sua Paixão. Como Jesus Cristo, a Igreja está sendo desfigurada há
mais de 50 anos. Apresenta-se de tal forma flagelada em todo o seu Corpo, que mais parece
uma Esposa das Dores, sem beleza, irreconhecível.
Parece, de fato, possível, descrever a Paixão da Igreja nos mesmos moldes usados por
Isaías para profetizar sobre a Paixão de Cristo, ou na descrição impressionante do Salmo
21 sobre o Cristo padecente. Assim vive a Igreja desde os anos 60, desde a morte do
papa Pio XII, ocorrida em outubro de 1958.
Nesse ponto nos deparamos com o medo terrível de alguns autores de lidar com esta
situação que me parece ser mais real do que metafórica. Nesse ponto desviam a atenção
da realidade, afirmando que “as portas do Inferno não prevalecerão sobre ela” (S.
Mateus 16, 18), logo a crise há de passar e tudo voltará ao normal...
Parece-me que não podemos agir assim, porque Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, é
mais divino do que a sua Igreja. Ele aceitou sofrer a Paixão medonha e iníqua para nos
salvar. Mas foi além. Aceitou a morte. Ora, afirmar que a Igreja não pode morrer porque
as portas do Inferno teriam prevalecido sobre ela, é o mesmo de afirmar que as portas
do Inferno prevaleceram contra Cristo, o que seria uma grande heresia e uma blasfêmia.
Nós sabemos que Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e a morte não
terá mais império sobre ELE. Logo, podemos sim, afirmar que a Igreja poderá passar pela morte,
já que é evidente que ela passa pela Paixão.
A questão seria, pois, de compreender em que consiste essa morte da Igreja. Morte de tal forma
eficaz e fecunda que representaria para a vida social do Corpo Místico de Cristo, o que a morte
física de Nosso Senhor representou para o início do Cristianismo. Porque Cristo morreu no início da
obra da nossa Redenção; a Igreja morreria no fim dela. Jesus Cristo morreu para apagar e extirpar
do mundo o Pecado original e suas conseqüências; a Igreja morreria para apagar e extirpar do
mundo o Pecado terminal, essa realidade imaginada pelo gênio de Gustavo Corção no final do seu
livro O Século do Nada, e que consistiria na obra da grande apostasia, último lance do demônio
antes do grande combate de Nosso Senhor contra o Anti-Cristo.
Levemos nossa reflexão adiante, e consideremos que a morte de Nosso Senhor foi um
acontecimento da sua natureza humana. De fato, Deus não morre. Jesus não morreu enquanto
Deus, mas apenas enquanto homem. Morreu depois de ter ficado completamente desfigurado,
irreconhecível, sem beleza, ou seja, sem que nada no seu Corpo manifestasse a Divindade que
permanecia ali escondida, apagada, mas viva. Nessa hora Jesus lança seu último brado, oferece ao
Pai o seu espírito, dá o último sopro de sua vida natural. Morre a natureza humana.
Levemos, pois, essa comparação à vida da Igreja. Como dissemos, há 50 anos que a Igreja é
flagelada, desfigurada, cuspida, pregada a uma dura Cruz, que foi apagando dela toda beleza, ou
seja, toda manifestação da sua seiva divina, da sua santidade, do seu sacerdócio, dos seus
Sacramentos. Tudo isso foi demolido, vilipendiado, rebaixado e dessacralizado. A Paixão da Igreja
nos mostra a Esposa de Cristo nua como Cristo na Cruz. Seus sacramentos já não são
integralmente católicos, a pregação dos padres já não converte ninguém, a vida sacerdotal e
religiosa está muito longe da santidade, e tudo se resume num amálgama rasteiro e sem vida
sobrenatural.
Nesse momento, a morte da Igreja poderia advir pelo extermínio do sopro de vida humana que
ainda lhe restaria. Cristo morreu assim, a Igreja pode, muito bem, morrer também. No momento
em que a vida divina já não aparece mais, basta cessar a vida natural e humana, e a Igreja já não
viveria mais.
Ora, me parece que a obra do papa Francisco consiste em tirar do resto de vida que
ainda restava na Igreja, seu sopro natural. Levantou-se este estranho papa contra tudo
o que é natural, as únicas coisas que ainda restavam na pregação dos seus
predecessores.
Sobre o aborto, ele afirmou que não devemos mais tratar desse assunto;
Sobre o adultério, ele afirmou que não se deve mais imputar o pecado, podendo
comungar os divorciados que vivem em novo casamento.
Sobre a família, ele afirmou, ao aplaudir o discurso do Card. Kasper, que é preciso
aceitar essa nova família do mundo moderno, regida pelo divórcio.
Sobre os graves pecados contra a natureza, ele induziu a sua prática ao afirmar que um
padre não pode julgar o pecado de homossexualidade.
Os papas que o precederam na obra nefasta de Vaticano II não ousaram negar a verdade da
natureza das coisas. Demoliram a seiva sobrenatural, mas guardaram, ao menos tentaram
guardar, a família, a luta contra o aborto, a condenação dos atos sexuais contra a
324

natureza etc.
O que restava de vida natural na Igreja está desaparecendo. E não restará mais nada.
Nossa Esperança sobrenatural, no entanto, não nos permite desanimar. Ao contrário. Não sejamos
fracos como foram os Apóstolos, que fugiram diante da morte de Cristo, e iam tristes pelo
caminho, ou se esconderam no Cenáculo com medo dos judeus. Porque Cristo ressuscitou ao
terceiro dia. A Igreja, ela também ressuscitará. A vida divina que não a abandona, mesmo quando
o Corpo humano da Igreja morre como Cristo morreu, ressurgirá da morte para uma vida nova.
Então estaremos no júbilo e na alegria. A Santa Igreja se apresentará a nós em seu Corpo
glorioso, como Jesus se apresentou diante dos Apóstolos e de seus discípulos. Então terá chegada
a hora do derradeiro combate contra o Anti-Cristo, e Jesus o derrotará, enfim, com o sopro da sua
boca.
Fonte: permanencia.org.br e www.rainhamaria.com.br
===========================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Por Dilson Kutscher
Para os que por orgulho ou teimosia, insistem em "errar com a Igreja" ao invés de tentar
corrigi-la, deixando profanarem livremente a CASA DE DEUS, misturando ao Sagrado as
novidades e moda do mundo...
Diz na Sagrada Escritura:
“Não te justifiques perante Deus, pois Ele conhece o fundo dos corações; não pretendas
parecer sábio diante do Rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte para
destruir a iniqüidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso, e
te exponhas a pecar contra a eqüidade.” (Eclo. 7, 5-6)
"É a ruína que está chegando. Procurar-se-á salvação, sem que se possa encontrá-la.
Sobrevirão desastres sobre desastres, má nova sobre má nova. Pedir-se-ão oráculos ao
profeta, faltará a lei para o sacerdote, e o conselho para os anciãos. O rei há de pôr luto,
ficará o príncipe cheio de consternação, tremerão as mãos dos homens do povo. Tratálos-ei de conformidade com o proceder que levaram, julgá-los-ei conforme houverem
merecido. Então saberão que sou o Senhor". (Ezequiel 7, 25-27)
Nossa Senhora já havia profetizado...
Jacinta, uma das videntes de Nossa Senhora em Fátima, em suas últimas palavras,
comunicadas à sua madrinha, madre Maria da Purificação Godinho, disse:
“Hão de vir umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a
Deus não devem andar com a moda. A Igreja não tem modas, o Céu não tem modas; o
mundo as tem todas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Peça muito pelos padres! Peça
muito pelos religiosos! Os padres só deviam ocupar-se das coisas da Igreja . Eles devem
ser puros".
Fica NOVAMENTE o Alerta e a Profecia da Santa Mãe de DEUS, Imaculada Rainha Maria:
Aparições de Nossa Senhora: Japão - A Advertência de Akita.
Em 1984, logo antes se aposentar a uma idade venerável, o Bispo diocesano de Niigata, John
Shojiro Ito, em consulta com a Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu uma carta pastoral
na qual ele reconheceu como sendo autêntica, a série extraordinária de eventos que tiveram lugar
de 1973 a 1981 em um convento dentro de sua diocese; eram reconhecidas as aparições da
Mãe de Deus em Akita, Japão.
A aparição foi considerada autêntica, como foram Lourdes, La Salette, Fátima...
Parte da mensagem recebida pela monja Agnes Katsuko Sasagawa:
NOSSA SENHORA DISSE:
"O Diabo se infiltrará até mesmo na Igreja de um tal modo que haverá cardeais contra
cardeais, e bispos contra bispos. Serão desprezados os padres que me veneram e terão
opositores em todos os lugares. Haverá vandalismo nas Igrejas e altares. A Igreja estará
cercada de asseclas do demônio que conduzirá muitos padres a lhe consagrar a alma e
abandonar o serviço do Senhor".
Em 1846 Nossa Senhora apareceu, em La Salette, a duas crianças: Maximino e Melânia.
Posteriormente essa aparição teve aprovação da Igreja.
É bem famoso aquela parte destas revelações chamada de "O Segredo de La Salette".
No contexto de La Salette há uma mensagem que deixou perplexos os católicos, na qual
Nossa Senhora disse:
"Roma perderá a fé, e converter-se-á na sede do anticristo".
Essas aparições de Nossa Senhora foram reconhecidas pela Igreja.
Portanto, em algum momento deste Fim dos Tempos, queiram ou não, aqueles que se
dizendo católicos, preferem errar ao invés de corrigir a Igreja, o Vaticano vai se tornar a sede do
anticristo, não sou eu, um mero evangelizador e pecador que o digo, mas a Santa Mãe de DEUS
que vos fala.
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Artigo de Dom Antônio Rossi Keller: O Senhor virá: trabalhemos sem
descanso
18.11.2013

Malaquias, alguns séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, fala-nos do dia do Senhor como
um grande julgamento em que o bem e o mal serão definitivamente separados.
Esta profecia, repetida noutros lugares da Sagrada Escritura, foi interpretada muitas vezes como
uma vinda espetacular do Messias sobre as nuvens do Céu, para reduzir ao silêncio os seus
inimigos. Alguns dos primeiros cristãos viveram também nesta expectativa e tiraram dela as
consequências práticas.
O Senhor, Sabedoria infinita, planeou as coisas de outro modo. Tal como a luz do sol, quando
aparece, revela a verdade das coisas materiais, mostrando a beleza das coisas e denunciando os
perigos, assim também Jesus Cristo – Luz sem ocaso – com a Sua vinda ao mundo, anunciando a
Palavra do Pai que é ele mesmo, ensina-nos a distinguir o bem do mal, o vício da virtude.
Houve, com certeza, uma revelação primitiva aos nossos primeiros pais que foi sendo deturpada ao
longo dos séculos, pelos pecados dos homens. Quando não vivemos segundo a doutrina do
Evangelho, acabamos por justificar tudo: aberrações sexuais, aborto, eutanásia, etc. Inventamos
falsos direitos que justifiquem os vícios.
Com a luz da Revelação que tem a palavra definitiva e última em Jesus Cristo, e que Ele confiou ao
Magistério vivo da Igreja, dissipam-se as trevas do erro.
Este julgamento de que fala o profeta prepara a verdade total do fim do mundo pelo
julgamento universal, antecipado no encontro de cada um de nós com a própria
consciência no juízo particular, a seguir à morte.
O fogo, o queimar da palha, são figuras usadas pelo profeta, palavras simbólicas para
nos explicar a caducidade das coisas. Quantas das nossas obras de cada dia resistem a
um julgamento sério da parte de Deus? Que interesse pode ter para nós orientar toda a
vida terrena para causar nos outros uma impressão favorável a nosso respeito?
Não estamos na situação do aluno que espera o exame à porta da aula, já sem livros nem
apontamentos, para recordar aquilo sobre que vai ser examinado.
O Senhor quer encontrar-nos em pleno trabalho quando nos vier buscar inesperadamente. Quando
se fala em trabalho, fazemos referência ao estado de alma que procura fazer em tudo a vontade de
Deus.
Na vida espiritual, nunca podemos viver dos rendimentos, como se pudéssemos dizer: «já rezei
muito e pratiquei muitas obras boas! Agora é tempo de parar com as orações e de me
desinteressar da salvação dos outros».
Também não podemos sonhar com ir para o Céu «na boleia», à custa dos outros, só
porque pertencemos a uma Paróquia ou a um Movimento; ou porque temos pessoas
importantes na Igreja com as quais estamos bem relacionados; ou ainda porque temos
um número razoável de Associações nas quais estamos inscritos.
A santidade é obra da Graça de Deus e do esforço de colaboração com esta Graça, por parte de
cada um. A salvação – a santidade pessoal – tem de ser fruto do trabalho de cada um, de mãos
dadas com Deus. S. Paulo repreende os cristãos de Tessalônica, porque achavam que já não valia
a pena trabalhar. Era tempo de descanso, de aguardar tranquilamente, sem nada fazer, a vinda do
Senhor.
Ao dizer quem não trabalha não tem direito a comer, São Paulo quer ensinar que também
aquele que não prepara a sua salvação eterna não merece gozar dos seus frutos.
Dom Antonio Carlos Rossi Keller - Bispo de Frederico Westphalen (RS)
Fonte: www.encontrocomobispo.org e www.amormariano.com.br (visita recomendada)
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Encerramento:
Creio que depois da abrangência e do detalhamento de tudo o que foi
mostrado, não são necessárias mais palavras de exortação e alerta, pois
os fatos já são bastante fortes, e falam por si só.
Apenas faço mais um pedido: Não repita o que fizeram os judeus, ao
rejeitarem a LUZ e a SALVAÇÃO (JESUS), para não se afastarem do
comodismo (e de uma tradição que tinha se tornado apenas humana, pois
estava esvaziada da Presença de DEUS, pela falsidade também da grande
maioria dos eclesiásticos daquela época) de seguir líderes (Caifás, Anás,
Sinédrio - A igreja da época -), aqueles que já não mais possuíam a Unção
do ALTÍSSIMO (eram trevas e condenação), pois tinham negado
hipocritamente as Escrituras que confirmavam em profusão os sinais
proféticos da Presença do Messias entre eles!
Nunca esqueça, a salvação é individual, e se você seguir o falso
profeta (antipapa), apoiado em sentimentos egocêntricos (orgulho,
vaidade,
impiedade,
ceticismo,
medo,
respeito
humano...)
e
principalmente descaso para com os alertas das Escrituras (corroborados
pelas autênticas Profecias contemporâneas destes últimos séculos), como
exorta o Apocalipse para estes tempos, isto não lhe servirá de desculpa
quando comparecer perante o Justo Juiz, pois ELE conhece os corações
negligentes (oficialistas-acomodados) daqueles que se deixarem levar por
este terrível e hipócrita enganador!

“Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, os
quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento; eles
transformam em dissolução a graça de nosso DEUS e negam JESUS
CRISTO, nosso ÚNICO Mestre e Senhor.” (Jd. 4)

Nota final: Agradecemos ao site www.rainhamaria.com.br (Dílson
Kutscher) pela cedência da maioria dos valiosos textos que compõem esta
apostila. Comunicamos ainda, que a mesma está disponibilizada na
íntegra (para cópias) no seguinte endereço: www.mariamaedaigreja.net
(capa); ao qual também somos muito gratos pelo espaço concedido.
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