OS CATÓLICOS QUESTIONAM!

(1)

Amigo internauta, através do e-mail contato.mariamaedaigreja@gmail.com que
disponibilizamos para contato, temos recebido inúmeros questionamentos, pedidos para
esclarecimento de dúvidas, material para divulgação, apelos, críticas e elogios.
Em função de tudo isto, além de respondermos particularmente para alguns, também
iremos expor no site algumas perguntas que nos chegam, claro, sem citarmos os remetentes, em
respeito ao sigilo que todos merecem.
Por exemplo: Após a publicação do texto “A Grande Tribulação”, de autoria do nosso
irmão em CRISTO, Marcelo Brandão, um amigo fez-nos o seguinte pedido:
-

Expliquem um pouco mais sobre a futura supressão da EUCARISTIA!

Queridos irmãos, é um verdadeiro horror termos de falar e admitir que num futuro não
muito distante vamos ficar sem a Presença Real de Nosso Senhor JESUS CRISTO, em CORPO,
SANGUE, ALMA e DIVINDADE, sob as espécies do Pão e do Vinho; o Deus que se faz Alimento
para benefício de Seus filhos.
No entanto, quando o referido texto se apóia em Daniel, 12, 11, onde diz: “Desde o
tempo em que for suprimido o HOLOCAUSTO PERPÉTUO...” essa citação, como já foi dito antes,
tem o respaldo de centenas de mensagens de NOSSA SENHORA e de NOSSO SENHOR em todo o
mundo, mais notadamente nos últimos cinqüenta anos. Além do apoio de teólogos e mariólogos
não modernistas, não orgulhosos e não céticos, ou seja, pessoas que não apostataram, não
dessacralizaram a Igreja, são humildes, simples e de muita oração e sabem que DEUS ESPÍRITO
SANTO sopra onde, quando e em quem quer; autênticos representantes de CRISTO, pois vários
deles também são sacerdotes. E mais, apesar de toda nossa tristeza isto terá de acontecer,
porque faz parte do processo de Purificação da Igreja desde há muito anunciado; também
porque trata-se de Profecia Verdadeira.
No entanto, caríssimos, se retornarmos no tempo a meados da década de setenta, e de
lá para cá fizermos uma pontual análise de alguns fatos gravíssimos que ocorreram dentro da
nossa Igreja, veremos que as “bananas de dinamite” começaram a ser acionadas há pelo
menos quatro décadas, no sentido de enfraquecer e preparar a queda da PILASTRA principal
que sustenta a Igreja: A Sagrada EUCARISTIA!
Pois então, vejamos:
O saudoso, e também mártir, Papa Paulo VI iniciou sua espinhosa missão a frente da
Cátedra de São Pedro, na época em que o Concílio Ecumênico Vaticano II realizava o
desmonte da Una e Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tão logo, ele tornou-se refém de
uma camarilha de Cardeais encastelados no Vaticano, comandada pelo Secretário de Estado
Jean Villot, que já na época tinha aderido ao Grande Poder Oculto mundial que preparava o
hoje iminente reinado do anticristo. Dentre eles cronologicamente: a descendência de Caifás, a
maçonaria eclesiástica e os hoje estrategistas da ONU, dentre outros...
Extremamente enfraquecido, dominado e enclausurado por essa máfia de satanás e
sofrendo terríveis pressões dos modernistas demolidores da sacralidade da Igreja de CRISTO, este
santo homem foi pressionado de tal maneira que permitiu que fosse implantada, de forma
excepcional e alternativa, a comunhão na mão. Esse foi o primeiro grande atentado explícito
que sofreu a Sagrada EUCARISTIA. O primeiro atentado implícito foi a substituição de uma das
santas palavras da Consagração: onde se dizia: “...por muitos...” foi trocado para “...por todos...”.
Tem de ficar muito claro de uma vez por todas: “Nosso Senhor JESUS CRISTO não derramou SEU
Preciosíssimo SANGUE por aqueles que o rejeitaram e hoje habitam o tenebroso inferno com seu
suplício eterno”. E, a partir daí, a comunhão na mão, que era para ser uma excepcionalidade,
uma infundada e desnecessária alternativa, tornou-se uma “nova” regra, substituindo a
autêntica, pois apenas o sacerdote e o diácono possuem o direito de tocar nas Sagradas
Espécies. Chegaram inclusive ao disparate, alguns padres e bispos, de negarem dar a
comunhão na língua do fiel. Nesse embalo de atentar contra o Sagrado, os apóstatas
modernistas consumiram com os genuflexórios que ficavam em frente ao altar, para impedir que
os fiéis se ajoelhassem em atitude de adoração e humildade perante seu SENHOR, no solene
momento de recebê-LO. De forma absurda, prepotente, orgulhosa e impiedosa os

representantes (maus) do BOM PASTOR chegavam e ainda chegam ao ponto de negarem O
SENHOR Vivo em suas mãos de habitar o coração de Seus filhos, como se DELE fossem os
proprietários, para aqueles que, de joelhos e na língua, O almejassem receber.
Depois de tudo isso, de maneira improvisada e autoritária “inventaram” a figura do
“ministro da EUCARISTIA”, que, no bom português, não passa de mais uma ação apóstata e
profanadora.
Agora, nos últimos meses, como que querendo colocar uma “pá de cal”, para
definitivamente “sepultar” a Sagrada EUCARISTIA dentro da Igreja e aos olhos de todos,
recomendaram que seja abolido o uso da Patena. Com mais essa satânica decisão, eles estão
dizendo claramente a todos que não acreditam mais na Presença Real do SENHOR nas
Sagradas Espécies, se é que em algum dia acreditaram.
Portanto, estimado irmão que fez o pedido de mais esclarecimentos, veja que eles vem
preparando passo a passo, ao longo destes quase quarenta anos, aquilo que o Profeta Daniel
anunciou no capítulo 12, versículo 11, há mais de 2.600 anos.
É triste, é trágico, mas são os fatos e a Profecia se cumprindo.
Que o Senhor JESUS tenha misericórdia desses Judas Iscariotes do fim dos tempos.
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