PROIBIDO AJOELHAR-SE? / TRONO LATERAL???
Nota do site mariamaedaigreja.net:
Antes de apresentarmos os textos “Proibido ajoelhar-se?” e “Trono Lateral?” é interessante lermos o que
NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ (Anguera/BA/Brasil – Fonte: www.apelosurgentes.com.br), disse a
respeito do momento por que passa nossa Igreja católica:
Em 18/08/2000: “Sei que grande é o sofrimento dos que amam a verdade e se preocupam com a Igreja
do Meu Jesus. As chagas da infidelidade, da corrupção e da falta de fé penetraram no seio da Igreja
causando grandes estragos espirituais. Rezai muito pela Igreja.”
Em 01/01/2000: “A apostasia se tornará bem clara no seio da Igreja. Muitos consagrados perderão a fé
e o condutor desta grande embarcação muito sofrerá. Aproxima-se o momento da agonia para a
Igreja. Os fiéis passarão por grandes provações, mas por fim o Senhor vencerá.”
Em 04/04/2000: “Cresce a cada dia o número daqueles que celebram a Eucaristia e já não acreditam.
A apostasia tornou-se clara no interior da Igreja e assim os Meus pobres filhos se dispersam
abraçando falsas doutrinas. Chegou a vossa hora. Sede defensores da verdade. Não permitais que
nada ou ninguém vos afaste do amor misericordioso de Jesus. Aquilo que os profetas anunciaram no
passado já está se cumprindo. Peço-vos que estejais atentos.”
Em 29/10/2002: “O demônio penetrou na Igreja do Meu Jesus levando grande número de consagrados
ao caminho do erro e da apostasia. Aquilo que vos predisse no passado está se realizando nos dias
de hoje.”
Em 27/02/2005: “Escutai aquilo que ensina o verdadeiro Magistério da Igreja do Meu Jesus. Acolhei os
ensinamentos do Papa. O demônio causará grande confusão, mas peço-vos que fiqueis com a
verdade.”
Em 24/05/2005: “Acolhei o Evangelho e os ensinamentos do verdadeiro Magistério da Igreja. Estais
atentos. Não vos deixeis enganar.”
Em 29/06/2006: “A falta de zelo pelo sagrado se tornará cada vez mais clara no interior da Igreja.”
Em 14/11/2006: “Meu Jesus confiou à Sua Igreja a missão de transmitir Sua verdade a todos os
homens, mas muitos consagrados recuaram e se afastaram da luz do Senhor.”
Em 23/04/2007: “A ação do demônio levará muitos a negarem a fé. Um terrível plano será colocado em
prática com o objetivo de destruir a Igreja do Meu Jesus. Muitos irão recuar e o rei se sentirá
sozinho.”
Em 18/08/2009: “Rezai pela Igreja. Muitos consagrados serão contaminados. Negarão os dogmas e se
afastarão da verdade.”

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 de a 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 têm 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...
E mais, todos eles com essa atitude passam a ser ALTAMENTE SUSPEITOS DE PERTENCEREM A
MAÇONARIA ECLESIÁSTICA, pois essa seita originada na descendência de Caifás (hebreus que não
aceitam que JESUS é o Messias) é inimiga e perseguidora do autêntico Catolicismo e da verdadeira
Igreja Católica, e usam esses 5a coluna, os cardeais, arcebispos, bispos e padres desobedientes, para
destruí-La por dentro; são eles os habitantes dos intestinos do "cavalo de tróia", ou "masterplan",
que é como se denomina essa estratégia satânica.
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 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 têm 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)

TRONO LATERAL???
"A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no CENTRO do Tabernáculo que Davi
construirá para ela; e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos." (2 Sm. 6,17)
Quando incansavelmente procuramos ecoar os alertas que vem dos Céus, de que os sinais que
antecedem o "Dia do Senhor" já estão aí, e há muito tempo se cumprindo, os incrédulos, céticos,
oficialistas e desavisados contestam.

Por exemplo, a questão da gravíssima apostasia, inaugurada pela ação da maçonaria eclesiástica
durante o Concílio Ecumênico Vaticano II, que minou de forma irremediável a unidade e a tradição
apostólica da Igreja, a cada dia alastra-se e aprofunda-se mais, gerando diversas conseqüências
nocivas, dentre elas principalmente a que acreditamos mais grave, a dessacralização da Casa de
DEUS. Só não vê quem não quer, ou quem hipocritamente quer distorcer e esconder a realidade;
vamos aos fatos:
Aproximadamente 1000 anos antes do nascimento do Messias, Nosso Senhor JESUS CRISTO, o Rei
Davi, segundo nos conta o 2o livro de Samuel, sentiu em seu coração a necessidade de homenagear e
honrar a Arca da Aliança. Para isso construiu um tabernáculo e, dada a importância do que seria
abrigado e reverenciado, colocou-a no CENTRO.
O que deve ter levado o Rei Davi a essa atitude? É simples, ele tinha plena consciência de que a Arca
com o seu conteúdo valioso necessitava de um local destacado, o mais visível aos olhos de todos: o
CENTRO.
E hoje o que presenciamos dentro de muitas de nossas igrejas e capelas, espalhando-se lenta e
gradualmente: uma ação satânica para retirar o Rei dos reis, Nosso Senhor JESUS CRISTO, do seu
lugar de direito e de fato, o CENTRO de sua Casa, a Igreja.
Em toda a história da humanidade, até nossos dias, será que alguém leu em algum documento da
antigüidade, ou viu em desenhos e esboços do passado, o trono de um rei ou rainha que não ocupase o salão principal do palácio, e fosse ainda colocado fora da posição CENTRAL? Podem pesquisar
à vontade, duvido que encontrem... Isso em se tratando de "reis"... simples mortais...
Agora ao Salvador da humanidade, ao DEUS Altíssimo, querem negar a posição maior, de
relevância, de destaque, a CENTRAL!
Vocês sabem, hierarquicamente, quem está por detrás disso: satanás, a descendência de Caifás, a
maçonaria internacional e a maçonaria eclesiástica com seus membros; cardeais, arcebispos, bispos,
padres e religiosos que se tornaram os Judas Iscariotes deste tempo.
Portanto, estimados irmãos, creiam a maçonaria eclesiástica é poderosa, e está totalmente infiltrada
em nossa Igreja, por todo o mundo. Fiquemos pois vigilantes, porque suas armas preferidas para
dessacralização da Igreja (no intuito de favorecer e acelerar o ecumenismo, falsa manobra para
sepultar o autêntico catolicismo) são a desfaçatez, a hipocrisia e a ação gradual para não dar na
vista... Eles chegam a inventar as mais absurdas desculpas para justificarem a retirada dos Sacrários
dos centros dos salões principais das Igrejas (como se fosse existir alguma coisa na face da terra que
explicasse tal absurdo), tais como:
- "Existe muita circulação de pessoas, inclusive turistas visitando e tirando fotos..."
- "As pessoas quando vem rezar, não conseguem, pois falta silêncio..."
- "É preciso um local só para o Santíssimo... Por exemplo, uma sala ou capelinha LATERAL!!!"
Meus irmãos, não acreditem, isso são desculpas hipócritas, arranjadas por aqueles que capitularam
a maçonaria eclesiástica, querendo se justificar pelos ataques e a perseguição a Sagrada
EUCARISTIA... Esses que assim agem não acreditam mais, se é que algum dia acreditaram, na
Presença Real de Nosso Senhor JESUS CRISTO velado nas Sagradas Espécies do Pão e do Vinho...
Estamos acompanhando e denunciando essa orquestração satânica em diversas dioceses do país. É
preciso nos opormos a essa gravíssima ação contra nossa fé e a Igreja.
Precisamos urgentemente nos unir em nossas dioceses e paróquias, mesmo que sejamos poucos,
para frear esse plano da maçonaria eclesiástica que conta com a adesão de muitos cardeais,
arcebispos, bispos, padres e religiosos.
Se estão tentando ou já conseguiram realizar esse atentado contra JESUS Eucarístico, em sua
paróquia, reaja, denuncie, pois não podemos temer e calar para os homens que já não amam, não
respeitam, nem zelam mais pelo Sagrado em nossa Igreja. Na verdade se tornaram apóstatas, pois

perderam a autêntica fé!
O Dono do mundo, da Sua Igreja e da nossa salvação tem de ficar, sim, no lugar CENTRAL,
principal, da Sua Casa e de nossas vidas.
Nota Final: Querem disfarçadamente colocá-LO fora do CENTRO, e até da nave principal das
igrejas e capelas, para implicitamente passar uma idéia de segundo plano, procurando laterarizáLO, passá-LO desapercebido, escondê-LO... Depois, quando ninguém mais se der conta da Sua
ausência, irão suprimi-LO...
O profeta Daniel, no capítulo 12 (profecia para estes tempos finais, que antecedem o Dia do Senhor)
nos deixa esse decisivo fato muito claro:
"Desde o tempo em que for SUPRIMIDO O HOLOCAUSTO PERPÉTUO e quando for
estabelecida a abominação do devastador, transcorrerão mil duzentos e noventa dias." (Dm.
12,11)
Agora, para os apóstatas traidores, fico rezando e clamando aos Céus para que se arrependam, se
convertam e se salvem, pois ainda é tempo... há tempo... apesar de curtíssimo; para esses deixamos
a Palavra de DEUS, aquela que cura, converte e salva; a Água Viva que limpa do pecado:
"Este é o pão que desceu do Céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram.
Quem come deste pão viverá eternamente." (Jo. 6,58)
"Mas há alguns entre vós que não crêem... Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os
que não criam e quem o havia de trair." (Jo. 6,64)
"Quem me despreza e não recebe as Minhas Palavras, tem quem o julgue; a Palavra que
anunciei julgá-lo-á no último dia." (Jo. 12,48)
"Assim preferiram a glória dos homens, aquela que vem de Deus." (Jo. 12,43)
"Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo prescreveu o
que devo dizer e o que devo ensinar." (Jo. 12,49)
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