OS CATÓLICOS QUESTIONAM!

(1.1)

Irmãos em CRISTO e MARIA, após a publicação do texto do Sr. Marcelo Brandão(*) e dos
“Católicos questionam nº 1”, continuaram a nos chegar pedidos de mais esclarecimentos sobre
a Profecia da extinção da EUCARISTIA.
Portanto, precisamos ampliar um pouco mais o que já foi dito, sem a menor
possibilidade de esgotar todo o assunto, pois para isso precisaríamos editar um livro!
Em primeiro lugar, não podemos ter medo de constatarmos e falarmos a verdade dos
fatos, porque de hipocrisia já está superlotada a humanidade.
Hoje, após quarenta anos e demorados estudos e avaliações, tem-se como certo que o
Papa João XXIII foi a primeira grande vítima do Poder oculto mundial que conseguiu instalar-se
no Vaticano com grandes canais de persuasão junto a Ele. Foram esses lobos em pele de
cordeiro que “venderam” a João XXIII o que seria a “grande idéia” de abrir, escancarar a Igreja
ao mundo. Insuflavam eles ao Sumo Pontífice diuturnamente: “a Igreja precisa se abrir ao mundo
para conquistá-lo”.
Quando o sucessor de Pedro levou o que seria uma “grande estratégia” ao responsável
pelo “Santo Ofício” na época, hoje, “Congregação para Doutrina da Fé”, o então cardeal
Ottaviani, homem de sua mais inteira confiança, exclamou: “Santidade, se fizermos isso, será o
fim da Igreja...” Que palavras proféticas proferiu o Cardeal!
Porém a “turma do engodo” continuou a pressionar o já idoso, bom e crédulo Papa
João XXIII, até conseguir que ele convocasse o famigerado “Concílio Ecumênico Vaticano II”; a
partir desse momento a Una e Santa Igreja Católica Apostólica Romana começou a trilhar o
caminho do fim. Ou seja, quando as alterações decididas pelo Concílio foram aprovadas e
colocadas em prática, a Igreja entrou em estado de Cisma; situação que veio ano a ano,
década a década se agravando, até chegarmos hoje ao ponto de muitos cardeais e a maioria
dos bispos pela mundo estarem rejeitando as orientações e decisões do Ungido do SENHOR, o
Papa Bento XVI. A principal delas: o Sucessor de Pedro decidiu que a Sagrada EUCARISTIA devia
voltar a ser ministrada aos fiéis apenas pelos sacerdotes e diáconos e diretamente na língua e de
joelhos. O que estão fazendo a maioria dos bispos e padres: ignorando e boicotando a
orientação do Representante de CRISTO na terra. Meus amigos, isto não tem outro nome,
chama-se CISMA.
“Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso
espírito, para que possais discernir qual é a Vontade de DEUS, o que é bom, o que LHE agrada e o
que é perfeito.” (Rm. 12, 2)
Para os opositores de Bento XVI, cardeais, bispos, padres, religiosos e leigos, citamos São
Paulo:
“Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que
não venha de Deus; as que existem foram instituídas por DEUS. Assim, aquele que resiste à
autoridade opõe-se à ordem estabelecida por DEUS; e os que a ela se opõem, atraem sobre si a
condenação.” (Rm. 13, 1-2)
Concluamos então claramente, sem sofismas:
“Quem segue e obedece a Bento XVI faz a vontade de DEUS; quem o contesta e a ele
se opõe faz a vontade de satanás!”
Cada um de nós, usando do livre arbítrio que DEUS nos deu, decida a quem vai seguir e
o destino final de sua alma.
“O ESPÍRITO (1) diz expressamente que, nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar
da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros (2)e a doutrinas diabólicas (...) (1 Tm. 4, 1)
“(...) ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente,
afasta-te! (2 Tm. 3, 5)
“Toda a Escritura é inspirada por DEUS, e útil para ensinar, para repreender, para corrigir
e para formar na Justiça.” (2 Tm. 3, 16)

Dentre as demais dúvidas que nos foram passadas por nossos irmãos internautas,
destacamos a seguinte:
O Cisma na Igreja, hoje, ainda está restrito aos “gabinetes” de muitos Cardeais e da
maioria dos bispos, além das salas de padres e religiosos; nem todos, é claro.
Quando essa divisão chegar às homilias e aos microfones das Igrejas, em brevíssimos
anos, apoiada em argumentações das mais absurdas, ou seja, defendendo a “modernização
da Igreja”, o ecumenismo, a abolição do celibato, o sacerdócio feminino, e outros que tais,
pasmem, a grande maioria dos católicos de hoje continuará seguindo a essa, a que tornou-se
falsa. Essa já não terá mais JESUS EUCARÍSTICO. No entanto, a verdadeira, a pequenina e pobre,
a obediente ao Papa Bento XVI, aos Sacramentos e a Tradição herdada dos Apóstolos, Santos
Papas e Santos Doutores, composta por pouquíssimos bispos e padres fiéis, essa CONTINUARÁ
tendo JESUS – Eucarístico, em SUA Presença Plena, em CORPO, SANGUE, ALMA e DIVINDADE.
Serão pouquíssimas as Santas MISSAS, pois deverão ser celebradas no anonimato, no
escondimento.
“Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. EIS QUE ESTOU CONVOSCO TODOS OS
DIAS, ATÉ O FIM DO MUNDO.” (Mt. 28, 20)
“(...) as portas do inferno não prevalecerão contra Ela.” (Mt. 16, 18)
A pequeníssima Igreja Católica remanescente do Cisma, a autêntica, confirmará esta
Profecia do SENHOR. O inferno nunca conseguirá exterminá-la, como não conseguiu nas
perseguições da Roma antiga, quando os autênticos cristãos eram lançados aos leões, mas não
negavam o seu SENHOR. O mesmo hoje o Céu espera de todos e cada um de nós, em
particular.
“Então um dos Anciãos falou comigo e perguntou-me: “Esses que estão revestidos de
vestes brancas, quem são e de onde vem?” Respondi-lhe: “Meu Senhor, tu o sabes.” E ele me
disse: “Esses são os sobreviventes da Grande Tribulação; lavaram as suas vestes e as alvejaram
no SANGUE DO CORDEIRO.”
(Ap. 7, 13-14)
Durante as décadas de 1980 e 1990, Nosso SENHOR JESUS CRISTO ditou milhares de
mensagens por locução interior, em todo o planeta; também NOSSA SENHORA. Aqui no Brasil,
dentre dezenas de confidentes, escolhemos neste momento alguns comentários e desabafos de
NOSSO SALVADOR a uma religiosa octagenária, da qual foi omitido o nome por causa da
perseguição dos incrédulos e céticos da própria Igreja (bispos e padres) e de suas superioras e
colegas da própria Congregação.
Estes trechos de mensagens e algumas até mesmo na íntegra referem-se na maioria dos
casos ao estado da Igreja e de seus eclesiásticos:
Em 26/12/1980, disse JESUS:
“(...) Ama, adora, repara e suplica misericórdia. Tenho de castigar os homens, a
começar pela Igreja. Quero purificar a Igreja para que ela volte a ser a Minha Igreja. Olha o
Natal dos cristãos, de muitos cristãos, foi verdadeiro paganismo (3). Deixou de ter sentido para a
grande maioria dos homens, até mesmo para aqueles que se dizem cristãos. Estou sendo lenda,
mito, fábula, personagem de romance e de filme. O que fizeram e fazem do Evangelho? E isto os
cristãos, sacerdotes, bispos e religiosos. O que me resta senão castigar? Tenho falado
claramente, tenho chamado. Tudo foi em vão. Farei o julgamento, mostrar-Me-ei aos homens
para que saibam quem SOU.”
Em 12/01/1981, disse JESUS:
“(...) Ajudai-Me a salvá-los. Preciso de tua oração total, porque é sacrifício constante.
Ama-Me! Ama as almas! Dá tudo. Não tenhas receio de doar-te. Encontrarás tudo de novo. Tudo
e muito mais. Ama-Me! O mundo está sofrendo e vai sofrer. É horrível o que está para acontecer.
Se os homens soubessem! Mas ninguém acredita. Dizem que sempre foi assim. A apostasia é
geral, até dentro da Igreja. O que há entre os Bispos, sacerdotes e religiosos? O que há? Quantos
estão na Igreja, mas fora da Casa do PAI. Não. Não é esta a Minha Igreja. O que fizeram e fazem
de Mim? Quem SOU EU para eles? É horrível o que pensam, escrevem e falam de MIM. E EU os
amo e os quero salvar! Porém eles não querem a Minha Salvação. Quantos estão sepultos nos

gozos da carne, na luxúria! É para eles que EU te peço a oração total. Infelizes! Esquecem os
juramentos que Me fizeram. Esquecem as promessas, os votos. Nada mais vale para eles. O que
farei, Minha pequena? Que vamos fazer...? Meu castigo será misericórdia. Entendes? Vou usar de
misericórdia com eles.”
Em 18/01/1981, disse JESUS:
“(...) Ajuda-Me a salvar. O mundo não tem mais salvação. Quando digo mundo, quero
dizer os milhões que vão perder-se. São milhões de almas que EU quero fazer felizes. Dei por elas
a Minha Vida. Dei tudo para conquistá-las para o PAI. Mas elas na querem. Elas preferem a
perdição, o mal. O homem perdeu-se no orgulho, na ambição. Não há mais possibilidade de
fazê-los voltar, porque respeito a liberdade. O PAI quer filhos livres. (...) Eles vão para a desgraça
eterna. E isto é muito triste para Mim. Consola-Me. Ama-Me por eles. Ajuda-me a salvar os que
ainda podem ser salvos. Ajuda-me pela oração e pelo sacrifício. Se pudesses falar, transmitir isto
aos jovens! Mas agora não podes. Tiraram-te as possibilidades externas de falar. Fala, pois, pela
oração. Fala consolando-Me e adorando a Minha Face tão ultrajada pelo orgulho dos homens
que amei e que amo. Eles são ingratos mas EU os amo e farei tudo para que sejam felizes. Filha,
entendes que são milhões de almas que vão perder-se? O tempo se aproxima. A maldade se
avoluma de tal forma que nada mais posso fazer por eles. Devo deixar que se faça o que está
previsto no Plano do PAI, se o homem não se converter. O PAI ofereceu muitas possibilidades de
salvação (5). Mas o homem não quis a salvação de DEUS. Preferiu o mal.
Filha, há muitos Bispos, Sacerdotes, Religiosos e Religiosas entre os milhões. Que poderei
fazer por eles? Esqueceram que foram consagrados a Mim e ao Reino do PAI: A Igreja!
Perguntei a JESUS (6):
- Jesus, quando virá o Castigo previsto?
- “Filha, não te posso dizer a Revelação total do Plano do PAI. Basta que saibas: para a
eternidade não há tempo Pode ser breve, muito breve, a confusão total que leverá à
catástrofe total. O pior é que não acreditam. Nem os bons acreditam. Dizem que isto
de castigo, de fim do mundo, já vem desde o início, que sempre foi assim.
Insensatos. Não sabem medir o mal com a Medida de DEUS. O mal invadiu todas as
esferas da vida humana. Há perversão total. Não há meios de voltar atrás. Agora é
deixar ir para o abismo e salvar os que podem ser salvos para a “Nova Terra”, para o
“Mundo Novo” , que se fará com os poucos que restarem.”
- Quando será isto? (6)
- “Repito: permanece vigilante na oração e no sacrifício, oferece tudo o que podes,
em teu nada, para Me consolar, para Me ajudar a salvar. Escreve bem tranqüila:
Tudo o que está nos Planos do PAI será realizado; quando? Não te importa saber.”
“Naquele tempo, o restante de Israel e os remanescentes da Casa de Jacó deixarão de apoiarse naquele que os fere (7), mas apoiar-se-ão com confiança no SENHOR, o Santo de Israel(8). Um
resto voltará, um resto de Jacó, para o DEUS forte. Ainda que teu povo fosse inumerável como a
areia do mar, dele só voltará um resto. A destruição está resolvida, a Justiça vai tirar a desforra.
Esta sentença de ruína o Senhor DEUS dos Exércitos executará no centro de toda a Terra.” (Is. 10,
20-23)

(*) – “A Grande Tribulação”.
(1) – DEUS ESPÍRITO SANTO.
(2) – demônios.
(3) – Isto foi dito há 30 anos. Imagina agora o que pensa o SENHOR, pois tudo piorou.
(4) – A humanidade.
(5) – Os tesouros da Igreja (sacramentos, Santa Missa, oração, sinais).
(6) – Pergunta feita pela religiosa.
(7) – satanás.
(8) – JESUS CRISTO.
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