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AS 15 PROMESSAS DE NOSSA SENHORA AOS
DEVOTOS DO SANTO ROSÁRIO
1 - A todos aqueles que recitarem o Meu Rosário,
prometo a minha especialíssima proteção.
2 - Quem perseverar na reza do Meu Rosário, receberá
graças potentíssimas.
3 - O Rosário será uma arma potentíssima contra o
inferno, destruirá os vícios, dissipará o pecado e derrubará as
heresias.
4 - O Rosário fará reflorir as virtudes, as boas obras e
obterá às almas as mais abundantes misericórdias de Deus.
5 - Quem confiar-se a Mim, com o Rosário, não será
nunca oprimido pelas adversidades.
6 - Quem quer que recitar devotamente o Santo Rosário, com a meditação dos Mistérios, se converterá se pecador,
crescerá em graça se justo e será feito digno da vida eterna.
7 - Os devotos de Meu Rosário, na hora da morte, não
morrerão sem os sacramentos.
8 - Aqueles que rezam o Meu Rosário encontrarão, durante sua vida e na hora de sua morte, a luz de Deus e a plenitude das suas graças e participarão aos méritos dos abençoados no Paraíso.
9 - Eu libertarei, todos os dias, do Purgatório, as almas
devotas do Meu Rosário.
10 - Os verdadeiros filhos do Meu Rosário, gozarão de
uma grande alegria no Céu.
11 - Aquilo que se pedir com o Rosário se obterá.
12 - Aqueles que propagarem o Meu Rosário serão por
Mim socorridos em todas as suas necessidades.
13 - Eu consegui de Meu Filho que todos os devotos do
Rosário tenham, por irmãos em sua vida e na hora de sua
morte, os Santos do Céu.
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14 - Aqueles que recitarem o Meu Rosário fielmente
serão todos filhos Meus, amadíssimos, irmãos e irmãs de
Jesus.
15 - A devoção do Santo Rosário é um grande sinal de
predestinação.
(Promessas de Nossa Senhora ao Beato Alano de LaRoche)
“Depois da Santa Missa, o Rosário é o exercício de
piedade que mais Me agrada”.
MISTÉRIOS DO SANTO ROSÁRIO
Mistérios Gozosos - (Segundas-feiras e Sábados)
1º mistério: Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria
2º mistério: Visita da Virgem Maria à Sua prima Isabel
3º mistério: Nascimento do Menino Jesus em Belém
4º mistério: Apresentação do Menino Jesus no Templo
5º mistério: Jesus encontrado no Templo entre os doutores
Mistérios Luminosos - (Quintas-feiras)
1º mistério: Batismo de Jesus no Rio Jordão
2º mistério: Jesus presente nas bodas de Caná
3º mistério: Anúncio do Reino de Deus
4º mistério: Transfiguração de Jesus no Monte Tabor
5º mistério: Instituição da Eucaristia no Cenáculo
Mistérios Dolorosos - (Terças e sextas-feiras)
1º mistério: Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras
2º mistério: Jesus açoitado por ordem de Pilatos
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3º mistério: Jesus é coroado de espinhos
4º mistério: Jesus carregando a Cruz para o Calvário
5º mistério: Crucificação e morte de Jesus Cristo na Cruz
Mistérios Gloriosos - (Quartas-feiras e Domingos)
1º mistério: Ressurreição de Jesus
2º mistério: Ascensão de Jesus ao Céu
3º mistério: Vinda do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e
os Apóstolos
4º mistério: Assunção de Nossa Senhora ao Céu
5º mistério: Coroação da Virgem Maria como Rainha do Céu
e da Terra
CONSAGRAÇÃO A SÃO MIGUEL
Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos,
valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso
defensor da Glória do Senhor, terror dos
espíritos rebeldes, amor e delícia de todos
os Anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo
São Miguel, desejando eu fazer parte do
número dos vossos devotos e servos, a vós
hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim
próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da
vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu
serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós
engrandecereis o afeto do meu coração; recordai-vos que de
hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis
assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos
meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de
todo coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha
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Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me
são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendeime dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte.
Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e
com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando
nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas
e soberbo que um dia prostrastes no combate no Céu.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que
não pereçamos no supremo juízo. Amém.
Mensagem ao Profeta Católico Pedro II de
Santa Catarina - Brasil
Y
25/07/1996 - O ROSÁRIO NOS LIVRARÁ DO
DESESPERO COM O QUE VIRÁ
Fizeste como poucos Me fazem, colocando-Me dentro
do teu coração, mesmo sem ver a Minha beleza feminina. Com
isto, meu Filhinho, também posso colocar-te dentro do Meu
coração, para te proteger dos momentos mais difíceis. Cada
dia que vai se passando, vai apertando o sofrimento entre as
famílias por vários problemas que estão por vir e outros que já
estão acontecendo, seja na razão social ou espiritual. O medo
começará quando o ódio, de um pelo outro, vier a tona, sem
que a justiça da terra nada possa fazer: O único meio de
salvação ainda será o Rosário. Rezando sempre, sem
parar, o diabo, então, se afastará, porque ele não suporta a
recitação do Terço, quando vocês estão rezando. Por isso,
quem já tem pouca fé, vai deixando de rezar.
Meus Filhinhos, é preciso que vocês se unam urgentemente, em oração, para terem proteção da desgraça que irá
cair sobre a terra. Minhas lágrimas, através das Minhas imagens, são sinais de tristeza para Mim, porque se Eu contar
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tudo que está para acontecer, muitas famílias irão se desesperar. Por isso venho pedindo: “Rezai! Rezai! Não parem”. Deixem de fazer planos para o futuro. Envolvam-se nas
orações, nas horas de folga. Quero dizer, depois do trabalho.
Eu e Meu Santo Filho só estamos pedindo e não exigindo .
Isto porque o perigo rodeia vossas casas. O diabo não
para mais. [MARIA, RAINHA DA PAZ]
“DESTRUIÇÃO DAS FAMÍLIAS”
...parte II
Será que alguém poderia me responder, por que
os números referentes as separações nas famílias só
aumentam assustadoramente?
O que está acontecendo no mundo, nas cidades,
para que ocorram tantos crimes dentro de nossos
próprios lares?... Por que será que as famílias estão se
perdendo do sentimento do Amor, onde os membros
estão cada vez mais vivendo em mundos separados?
Qual o motivo para tanta revolta e ódio entre
pais e filhos?
Chega a ser revoltante quando tentamos buscar as
respostas para as perguntas citadas acima. Os números não
nos deixam mentir. Na realidade, eles nos machucam profundamente. Senão vejamos:
A desestabilização das famílias é um dos fatores importantes para o aumento das mortes por conta da violência no
nosso país. Em 20 anos, batemos as 600.000 mortes por crimes cometidos violentamente.
Segundo o IBGE, o número de separação e divórcio, da última década, aumentaram em 300%. Somente em São Paulo foram 43.601 divorciados, seguido por Minas
Gerais com 16.917 e, no Nordeste, o estado da Bahia teve
8.721 separações.
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De acordo com a mesma pesquisa, a “TRAIÇÃO” é o
principal motivo que puxa esses números para cima.
Dados da pesquisa afirmam que 70% dos abusos praticados contra menores são realizados pelos próprios familiares. De acordo com o Relatório Mundial sobre drogas, é cada
vez mais frequente o uso de drogas lícitas e ilícitas entre
os jovens. Em São Paulo, a maior capital do país, 98% da juventude já experimentaram o álcool, 52%, o crack e 39% já
usaram cocaína.
É muito triste e alarmante o crescimento absurdo de
todos esses números a cada ano, onde pouco se faz para que
o quadro, pelo menos, melhore ou diminua tais percentuais.
Onde irão parar as famílias de nossos filhos das gerações que virão futuramente? A omissão do poder público não
entraria aí como um dos fatores determinantes para que muitos desses jovens se tornem bandidos?
São muitas as perguntas e as reflexões, mas o fato é
que estamos perdendo terreno e as famílias estão ficando cada vez mais frias. Percebo que os pais têm se moldado às regras dos filhos e muitos adolescentes têm se tornado “TIRANOS” dentro dos seus lares. Roubam, extorquem, ludibriam a
autoridade do pai e da mãe. Tudo por conta de um materialismo desumano pelos filhos, onde as exigências feitas por
eles são muitas vezes acima da capacidade de pagamento dos
pais. Muitos se endividam para dar aos filhos seus sucessivos
pedidos por equipamentos modernos e mesadas altíssimas,
onde esse dinheiro patrocina muitas coisas erradas que eles
praticam.
A TV é uma das causas que tem agravado esses números, uma vez que ela planta e semeia uma série de valores
horrendos na cabeça dessa geração. Uma das primícias básicas dos meios de comunicação como educar, orientar, tem
sido trocado quase que em totalidade por um comércio desenfreado de pornografia, sexo, enfim uma libertinagem sem
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procedência.
A Televisão tem atrofiado a cabeça dessa juventude
com prostituição e pornografia, tudo isso são péssimos exemplos, porque os pais deixam os seus filhos a vontade, não
souberam educá-los, não ensinaram o catecismo, muito menos ensinaram a “REZAR”.
“Para formar um filho exemplar é preciso trazê-lo com
“RÉDEA” curta... é necessário controlá-lo e pôr-lhe limites. O
filho que cresce solto se desembestará pelos caminhos tortuosos da vida e envergonhará seus pais: “Não lhes dê liberdade na juventude e não feches os olhos diante de
suas tolices” (Eclo 30,11).
Lembrem-se pais de que os filhos não são seus. Jamais
digam: “Essa criança é minha!”
Não, essa criança é de Deus: “Ele vo-la confiou; mas
é um depósito de que tereis de lhe dar contas um dia”
(René Bethléem).
Que responsabilidade! Isso não faz vocês, pais, tremerem? No dia da morte Deus lhes perguntará: onde estão os
Meus filhos?
Os pais são simplesmente pais... Nada mais! O único e
verdadeiro Senhor da criança é Deus: “Por isso, desgraçados dos pais que idolatram os seus filhos, que fazem
deles um brinquedo pessoal, que procuram imprimirlhes os seus pensamentos e suas afeições, que impedem a orientação para Deus da sua alma e do seu coração, que recusam a Deus, quando Ele o reclama o
depósito que lhes confiou”.
Os filhos são “cópias dos pais. O casal que vive nas trevas do pecado exige em vão que os filhos caminhem na Luz:
“Os vossos filhos farão aquilo que vós fizerdes: serão
aquilo que vós fordes.”
Soltar as “rédeas” dos filhos deixando-os “galoparem”
pela estrada do vício não é prova de amor: mas sim, de
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fraqueza, covardia e irresponsabilidade. Quem ama corrige!
“Não vos lisonjeies pelo fato de amar vossos filhos, se
acaso não sabeis repreendê-los nem corrigir-los” (S.
Jerônimo).
Para ter um filho santo é preciso poli-lo desde a meninice. A polidez foi sempre um dos mais belos caracteres da
educação: “Obriga-o a curvar a espinha na sua juventude, bate-lhe nos flancos enquanto é menino” (Eclo.
30,12).
O filho será um “Anjo” ou um “demônio”. Isso dependerá da sua correspondência e da qualidade da formação recebida: dos seus pais.
O filho que recebeu boa educação é exemplar e edifica
a todos... é a alegria dos pais: “Aquele que educa seu filho
terá nele motivo de satisfação e entre os conhecidos
gloriar-se-á dele” (Eclo. 30,2).
Os pais devem amar os seus filhos e ensinar-lhes que
para entrarem no “CÉU” é preciso desprezar as máximas do
mundo, enveredarem pelo caminho do sacrifício e viverem
continuamente na presença de “DEUS”. É preciso formá-los
com amor e firmeza... sem mimos... o lar não deve ser fábrica
de “bonecas” melindrosas: “Mima teu filho e ele te aterrorizará, brinca com ele e ele te entristecerá” (Eclo.
30,11).
“Pai que poupa a vara odeia seu filho; quem o
ama castiga-o na hora precisa”(Prov. 13,24).
“Guarda, filho meu, os preceitos de teu pai, não
desprezes o ensinamento de tua mãe”(Prov. 6,20).
“Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor; porque isto é justo. O primeiro mandamento
acompanhado de uma promessa é: Honra teu pai e tua
mãe para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a
terra. Pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor” (Efez.
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6,1-4).
“Filhos obedecei em tudo a vossos pais, porque
isso agrada ao Senhor. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados”(Col. 3,20).
“Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será punido de morte”(Exo. 21,17).
“Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar”(1 Pe. 5,8).
A Sagrada Escritura nos diz, muito claramente, que nos
últimos dias a Igreja de Jesus Cristo enfrentará a ira de um
diabo totalmente enfurecido. Satanás sabe que seu tempo
está acabando, e seu maior desejo é devorar o povo de Deus.
Destruindo as famílias, o resto será muito fácil. Seu alvo principal são as famílias, ele está rugindo como um leão esfomeado e atacando lares para devorá-los, sua melhor isca é a televisão, esse aparelho é infernal dentro de um lar, se não souber
a usar, assim como a internet também. Os seguidores da Palavra Viva de Deus, por meio do nosso Profeta Pedro II, retiraram a televisão dos seus lares e colocaram um quadro da Sagrada Família e, no horário da novela, rezam um Terço ou um
Rosário com a família, isso é fazer a vontade e o pedido da
Mãe de Deus, a Virgem Maria.
Casamento nos dias de hoje é coisa “RARA”, a maioria é
“ficar junto”, fazem sexo já no namoro, e isso é “ADULTÉRIO”
e “PECADO MORTAL”. Jesus se referiu a esta obra demoníaca
quando descreveu satanás: “Ele foi homicida desde o
princípio” (João 8, 44). De fato, podemos ver o plano destrutivo do inimigo desde quando alvejou a primeira família. Foi o
diabo que entrou em Caim e o convenceu a matar seu irmão,
Abel.
Agora é que virou moda ver nos noticiários: pai matando filho ou vice-versa, casais se separado e se divorciando,
jovens usando drogas, meninas novas se prostituindo, usan13

do roupas escandalosas só para provocar os homens.
Muitos não sabem o que é um “ESCÂNDALO”, na Sagrada Escritura, Jesus ameaça o escandaloso: “AI DO MUNDO
POR CAUSA DOS ESCÂNDALOS” (Mt. 18, 7) o escândalo é
qualquer palavra, ação ou omissão que possa induzir alguém
a pecar.
O escândalo é um grande mal, porque rouba a glória de
Deus, que a Ele devem dar todas as criaturas, reconhecendo a
Sua soberania pela observância de Sua lei. É um mal ao homem, porque lhe rouba a graça santificante e o põe em risco
de se perder eternamente. É um mal ao próximo, porque o
induz a pecar e separar-se do seu último fim, pondo em perigo
a sua eterna salvação.
O escândalo é semelhante a uma espada aguda de
ambos os lados. Mata aquele que o dá, e aquele que o recebe,
o escandaloso e o escandalizado. Mas quem fica mais maltratado é sempre o escandaloso.
O escandaloso peca duas vezes: uma na ação que pratica, outra na ação que faz praticar o seu semelhante.
Meu amigo ou minha amiga, se temes a Deus, lembrate do aviso de Jesus Cristo: “AI DO MUNDO POR CAUSA DOS
ESCÂNDALOS” (Mt. 18,7).
Hoje só se vê pelas ruas moças se vestindo com essas
roupas colantes no corpo e decotadas. Hoje, inverteu-se: os
homens estão usando coisas de mulher e mulheres estão
usando coisas dos homens. Eis que Eu venho como um ladrão! Feliz aquele que vigia e guarda suas vestes para que não
ande nu, ostentando a sua vergonha! (Apo. 16,15).
Está para ser lançando no Brasil um projeto “ESCANDALOSO”, para escandalizar com as famílias, o projeto de lei da
câmara nº. 122/2006, conhecido nos meios Cristãos como lei
da “MORDAÇA GAY”, “HOMOFOBIA”. Se for aprovado, transformará os homossexuais em pessoas acima de todos os
demais brasileiros.
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Um padre de uma paróquia na Espanha, o segundo nas
últimas semanas, tornou-se alvo de uma ação judicial por
causa de uma alegada “humilhação pública” de um militante
homossexual que desejava receber a comunhão. O padre
Domingo Garcia Dobao, da Igreja da Imaculada Conceição,
em Jaén, Espanha, foi processado por Juan Diego Fuentes
Medina após o padre ter-lhe negado a comunhão por causa de
sua união gay com Angel de los Reyes. O padre Garcia explicou sua decisão dizendo que aquela é uma situação que a
Igreja ensina ser imoral, que “eles não podem receber a Comunhão”. (Fonte: www.highbeam.com/doc/1G1-131362951
.html)
Nossa “ÚNICA” salvação é “A PALAVRA VIVA DE DEUS”.
Um pequeno rebanho guiado pelo Profeta de Santa Catarina,
“Pedro II”. Há 43 anos, Deus, por meio dele, vem nos
alertando para estes tempos confusos e difíceis que estamos
vivendo nestes últimos tempos.
Felizes são aqueles que estão neste caminho, porque
serão chamados de filhos da luz.
Eugênio Schoma
OS PADRES DEVERIAM NOS ORIENTAR
A preocupação principal de um Bispo ou de um Padre
deveria ser de ensinar cada católico a viver na Graça
Santificante; todo o resto é SECUNDÁRIO.
O QUE DIZER DE UM Bispo ou de um Padre que não se
preocupa com a salvação dos fiéis? Que não ajuda a viver na
GRAÇA SANTIFICANTE?
Sem dúvida, estão ENGANANDO ALMAS PARA O
INFERNO.
Centenas de Bispos e milhares de Padres não pregam
sobre a GRAÇA SANTIFICANTE, e sem esse conhecimento,
milhões de Católicos vivem no PECADO MORTAL, longe de
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Deus e mortos espiritualmente.
Sem a Graça SANTIFICANTE ninguém entrará no Céu.
Será que os Católicos conhecem essa DOUTRINA? Será
que os Bispos os Padres pregam essa Doutrina?
Católico, o Bispo de sua diocese ou Padre de sua Paróquia já lhe ensinou essa preciosa DOUTRINA sobre a GRAÇA
SANTIFICANTE?
Penso que NÃO!... Eles estão preocupadíssimos é com
a inculturação, missa de “CURA”, missa de “VAQUEIRO”, missa
“AFRO”, missa “SERTANEJA”, reforma agrária, romaria da Terra, política, hoje é “SHOW-MISSA”, Padre “COWBOY”. Os Padres querem ser cantor e estar na mídia... Estão com a agenda cheia de coisas secundárias e não reservam nenhum tempo para ensinar aos fiéis o mais importante: VIVER na GRAÇA
SANTIFICANTE.
O que dizer de um Bispo ou de um Padre que NÃO se
preocupa com a salvação dos fiéis? Que não os ajudam a viver
na GRAÇA SANTIFICANTE?
Sem dúvida, estão ENGANANDO ALMAS PARA O INFERNO. Centenas de Bispos e milhares de Padres respeitam
mais os fiéis do que a “DEUS”.
Disse JESUS CRISTO: “A VERDADE VOS LIBERTARÁ”
(João 8, 32). Que Bispos e Padres aprendam com Nosso Senhor a pregar a VERDADE, toda a VERDADE... e ABERTAMENTE, sem MEDO de desagradar os fiéis. Que Bispos e Padres
aprendam com São Paulo Apóstolo a pregar a VERDADE:
“Uma vez que Deus nos achou dignos de confiar-nos o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas sim, a
Deus, que perscruta o nosso coração” (1 Ts. 2,4), e “É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de
Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda
agradar aos homens, não seria servo de Cristo” (Gl. 1,10).
Que Bispos e Padres aprendam com São João
Crisóstomo a agradar somente a Deus na pregação: “Em suas
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pregações procure apenas agradar a Deus. Só Deus deverá
servir-lhe de orientador e fim ao preparar suas práticas; jamais os louvores e aplausos da multidão” (O sacerdócio, livro
5,7).
Que Bispos e Padres preguem a VERDADE sem jamais
adulterá-la, como ensina a Santa Igreja Católica, a ÚNICA
Esposa de Cristo Jesus.
“MALDITO AQUELE QUE FAZ COM NEGLIGÊNCIA A
OBRA DO SENHOR” (Jer. 48,10).
“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” (Lc.12,48).
“O zelo da tua casa Me consome” (João 2,17).
No Catecismo da Igreja Católica, página 194, no capítulo que trata da provação derradeira da Igreja.
Diz no parágrafo 675:
“Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por
uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o “mistério da iniquidade” sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade".
Nossa Senhora já havia profetizado...
Nas aparições da Virgem Maria 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.
Nossa Senhora disse: "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
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gravidade, já não haverá nenhum perdão para eles ".
Em La Salette - França, 1846, Aparição reconhecida
pela Santa Sé, disse Nossa Senhora:
“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!"
Jacinta, uma das videntes de Nossa Senhora em
Fátima, em suas últimas palavras, comunicadas à sua madrinha, madre Maria da Purificação Godinho, disse: "Minha
madrinha, peça muito pelos pecadores! Peça muito pelos
padres! Peça muito pelos religiosos! Os padres só deviam
ocupar-se das coisas da Igreja. Eles devem ser puros".
O Santo Padre Pio resume numa frase estes maus
servidores: "O Sacerdote, ou é um Santo, ou é um demônio.
Ou santifica, ou arruína"
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, se se envolver em escândalos, se perderá com as
pessoas condenadas por seu escândalo".
PRESTEM ATENÇÃO AO QUE DEUS VAI FAZER
COM ESSES MAUS SACERDOTES QUE DEIXARAM
ENTRAR A APOSTASIA NA IGREJA:
Muitos dizem que temos que obedecer a Igreja, obedecer aos bispos e padres! Sim, devemos obedecer aquele bispo, aquele padre fiel ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo, assim como foram os padres: Pio, João Maria Vianey,
João Batista Reus, e tantos outros padres santos e não uma
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falsa obediência a esses bispos e padres “moderninhos” que
deixaram entrar a apostasia na Igreja; conferir Daniel 11,31.
Já sabemos que foram os sumo sacerdotes que mandaram
crucificar o próprio Filho de Deus... Em primeiro lugar nós
devemos obedecer a Deus; Ele está nos enviando o Profeta
Pedro II, leia com atenção Ezequiel 34. Veja o que Deus vai
fazer com esses bispos e padres “moderninhos”.
Diz a Sagrada Escritura: “Pois bem, pastores, escutai a
palavra do Senhor: Por Minha vida - Oráculo do Senhor Javé,
já que por falta de pastor foram Minhas ovelhas entregues à
pilhagem, e serviram de pasto às feras, pois os Meus pastores
não têm o mínimo cuidado com elas, e que, em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios, por isso,
escutai, pastores, o que diz o Senhor: “Vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as Minhas ovelhas, vou tirar deles a
guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si
mesmos; arrancarei Minhas ovelhas de sua goela, de modo
que não mais poderá devorá-las”.
“Pois, eis o que diz o Senhor Javé: Vou tomar Eu próprio
o cuidado com Minhas ovelhas, velarei sobre elas. Como o
pastor se inquieta por causa do seu rebanho, quando se acha
no meio de Suas ovelhas tresmalhadas, assim Me inquietarei
por causa do Meu: Eu o reconduzirei de todos os lugares por
onde tinha sido disperso num dia de nuvens e de trevas. Eu as
recolherei dentre os povos e as reunirei de diversos países
para reconduzi-las ao seu próprio solo e fazê-las pastar nos
montes de Israel, nos vales e nos lugares habitados da região.
Eu as apascentarei em boas pastagens, elas serão levadas a
gordos campos sobre as montanhas de Israel; elas repousarão sobre as verdes relvas, terão sobre os montes de Israel
abundantes pastagens. Sou Eu que apascentarei Minhas ovelhas, Sou Eu que as farei repousar - Oráculo do Senhor Javé”
(Ezeq. 34, 7ss).
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Os pastores são os Padres e Bispos, que Deus confiou
para nos guiar, pois eles deveriam velar e dar conta de nossas
almas (Heb. 13,17). As ovelhas são os fiéis, o povo em geral.
Assim como está escrito: Quando o Filho do Homem
voltar acaso encontrará fé sobre a Terra? (Lc. 18,8).
As ovelhas estão dispersas por causa de tanta abominação na Igreja de Cristo, Deus já está conduzindo as Suas
ovelhas, por meio do Seu Profeta de Santa Catarina, como
está escrito na Sagrada Escritura: “Assim falavam os que
temem ao Senhor. Mas o Senhor ouviu atento: diante Dele foi
escrito “O Livro” que conservava a memória daqueles que
temem ao Senhor e respeitam o Seu Nome” (Malq. 3,16).
O grande Livro da Palavra Viva de Deus com 4.149
mensagens escritas por um homem com apenas terceiro ano
primário.
“Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera
como estúpido, para assim confundir os sábios; Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem
importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia,
para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante Dele” (Cor. 1,
26-30).
Não existe outro caminho para a nossa salvação, quem
rejeita este Profeta, está rejeitando o Próprio Cristo, porque é
o Próprio Deus que fala por meio do Profeta. Ele é apenas um
instrumento, mas com muita fé e perseverança.
Antes de você condenar, sem ao menos conhecer este
profeta, pense e veja o que os Sumos Sacerdotes fizeram
quando condenaram o próprio Filho de Deus: “Jesus Cristo”.
Vamos ler e meditar esta passagem da Sagrada Escritura: O possesso e os porcos.
Um homem possesso do espírito imundo saiu do cemi20

tério, e avistou a Jesus de longe, correu e prostrou-se diante
Dele, gritando em alta voz: “Que queres de mim, Jesus,
Filho do Deus Altíssimo”?... Vejamos, os demônios reconheceram dizendo para Jesus: “Filho do Deus Altíssimo”...
Os Sumos Sacerdotes perderam feio para os demônios, pois
gritando mandaram soltar um criminoso chamado Barrabás e
mandaram crucificar o Próprio Filho de Deus!!! Que vergonha
descarada! E Hoje? Quem está gritando e aplaudindo a retirada dos Sacrários do centro das Igrejas, a comunhão na mão,
onde as partículas caem no chão e são pisoteadas, o não mais
dobrar os joelhos para Jesus.
Estão até dizendo que foi um fracasso a morte de Cristo
na Cruz.
Vamos acordar enquanto há tempo. O pior cego é
aquele que não quer enxergar.
Não desprezeis as profecias. Examinai tudo: Abraçai o
que é bom (I Tes.5).
“Porque assim como nos dias antes do Dilúvio os homens estavam comendo, bebendo, casando-se e casando
seus filhos, até o dia em que Noé entrou na Arca e não souberam nada até que veio o Dilúvio e os levou a todos: Assim
será também na vinda do filho do Homem” (Mt 24,38).
Sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos
virão escarnecedores cheios de zombarias, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: Onde
está a promessa de Sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo” (II
Ped.3,3-4).
Tentação no deserto
O demônio transportou Jesus a um monte muito alto,
e Lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e
disse-Lhe: “Dar-Te-ei tudo isso se, prostrando-Te diante de
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mim (de joelhos), me adorares”. Respondeu-lhe Jesus: “Para
trás, satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, é
só a Ele servirás” (Mt 4, 8-9).
Uma solene mentira. O demônio nunca foi dono do
mundo. E promete esse mesmo mundo a Deus, seu criador.
Uma mentira e um roubo. E também uma deslavada ambição:
queria uma homenagem que só se deve a DEUS: “Ajoelha e
me adora”. Foi a mesma tentação que ele tinha soprado nos
ouvidos de Adão e Eva no paraíso: “Sereis como Deus”.
O diabo sempre quis ser como Deus. Jesus o exorciza
com uma simples palavra: “Retira-te, satanás”.
Hoje, ele, o demônio, volta a tentar os Sacerdotes que
são os representantes de Cristo na Terra, dizendo: “Não
deixem os fiéis dobrarem os joelhos perante a Santa Hóstia,
ponham ministros e ministras (mulheres) para entregarem a
Santa Hóstia na mão das pessoas e de pé, ainda proíbam os
fiéis de dobrarem os joelhos, para que as partículas da Santa
Hóstia possam cair no chão e serem pisoteadas”.
Pois confira na Sagrada Escritura que está escrito
assim: “Depois de tê-Lo assim tentado de todos os modos, o
demônio apartou-se de Jesus até o momento OPORTUNO”
(Lc. 4, 13). Esse momento OPORTUNO é o de agora que
estamos vivendo, esta falta tão grande de respeito e abusos
com a Santa Hóstia que está sendo profanada, onde a Santa
Hóstia está sendo distribuída, como fosse uma simples
bolacha.
Antes do Concílio Vaticano II, ninguém tocava com as
mãos na Santa Hóstia, somente os Sacerdotes, e todos
recebiam a Santa Comunhão na boca e de joelhos, em sinal de
respeito e humildade, porque está escrito: “Para que ao Nome
de Jesus se dobre todo joelho no Céu, na Terra e nos infernos”
(Filp. 2,10).
“É necessário, porém, que primeiro Ele sofra muito e
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seja rejeitado por esta geração” (Lc. 7, 25). Ele está sendo
rejeitado, porque não dobram mais os joelhos na hora da
comunhão, agora a Santa Hóstia é entregue nas mãos dos
fiéis e em pé. Ele está sofrendo muito, porque as partículas da
Santa Hóstia caem no chão e são pisoteadas. Os Sacrários
estão sendo retirados do centro das Igrejas. Também está
escrito: “Tropas sob sua ordem virão profanar o Santuário, a
fortaleza; farão cessar o Holocausto perpétuo e instalarão a
abominação do devastador” (Dan. 11, 31).
Há uns trinta anos os Padres eram piedosos, eles
mantinham o máximo de respeito com as coisas de Deus,
cuidavam para ninguém entrar mal vestido na Igreja e todos
ficavam de joelhos na hora da consagração da Santa Hóstia.
Infelizmente hoje tudo mudou, ficou moderno, os padres
deixam as pessoas entrarem na Igreja com trajes indecentes,
agora é show missa, com batuque, bateria e muitas palmas.
Hoje, na maioria das Igrejas, até os Sacrários já foram
retirados do centro e postos nas laterais. “Tiraram Jesus do
centro”, estão fazendo de Jesus como que Ele fosse um
homem comum e sem importância. Isto não é nada mais do
que a preparação para o “anticristo assumir o controle do
mundo”.
Ass.: Eugênio Schoma
Nossa Senhora de La Salette
Em 1846, a Mãe de Deus apareceu a
dois pastorinhos em La Salette, França. Ela
deu-lhes muitos avisos sobre como Deus
está em vias de punir a humanidade se ela
não parar de pecar. Ela também fez algumas predições assustadoras.
Relaxamento universal:
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“Lúcifer, com um grande número de demônios
será liberto do inferno. Paulatinamente eles deverão
abolir a fé, mesmo entre pessoas consagradas a
Deus.”
“Em todo lugar haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé foi extinta.”
“A abominação deverá ser vista em lugares santos, em conventos, e então o demônio deverá fazer de
si mesmo o rei dos corações.”
“Roma perderá a fé e se tornará a sede do Anticristo.”
Quando Nossa Sagrada Mãe avisa que a verdadeira fé
será abolida e extinta, o que Ela está profetizando é que o
número de verdadeiros católicos será tão pequeno, que parecerá como se tivesse sido abolida ou extinta, mas, como já
registrado, nós sabemos que a Igreja não pode ser totalmente
extinta, mas durará até o fim dos tempos. Em relação à
veracidade dessa aparição, a qual alguns autores modernistas
erroneamente desafiam, o Bispo da diocese de La Salette publicou em 1851 uma autorização que em parte disse: “A aparição tem em si mesmo todas as características de verdadeira, e
que o fiel está justificado em nela crer sem dúvida e com
certeza.” Essa autorização foi enviada à Roma e recebeu a
aprovação do Papa Pio IX.
Venerável Anna Katarina Emmerick
(Século XIX)
A Venerável Anna Katarina Emmerick
foi uma mística alemã que foi favorecida
com extensas revelações. Seis semanas
depois de sua morte, sob um rumor que
seu corpo havia sido roubado, ela foi de24

senterrada e encontrada como incorrupta. Ela veio à fama
internacional quando o filme “A Paixão de Cristo”, de Mel
Gibson, foi reconhecido ter sido baseado em suas revelações.
“Eu também vi o relacionamento entre os dois papas...
Eu vi o quão funestas seriam as conseqüências dessa falsa
igreja. Eu a vi crescer em tamanho; hereges de todo gênero
vieram à cidade (de Roma)... Mais uma vez eu vi a Igreja de
Pedro ser minada por um plano envolvido pela seita secreta
(maçonaria), enquanto tempestades estavam danificando-a.”
“Eu vi uma seita secreta minar com crueldade a grande
Igreja... Quando a Igreja foi pela maior parte destruída (pela
seita secreta), e quando somente o santuário e o altar estavam ainda de pé, eu vi os destruidores (da seita secreta) entrarem na Igreja com a besta”.
“Eu vi uma aparição da Mãe de Deus, e ela disse que a
tribulação seria muito grande. Ela acrescentou que essas pessoas devem rezar com fervor com mãos estendidas... Elas
devem rezar acima de tudo pela igreja da escuridão deixar
Roma.”
“A Igreja está em grande perigo... Eu vejo que nesse lugar (Roma), a Igreja está sendo tão habilmente minada, que
dificilmente permanecerá uns cem padres que não tenham
sido enganados. Eles todos trabalham pela destruição até do
clero. A grande devastação está próxima.”
“Quando eu vi a Igreja de São Pedro em ruínas, e a
maneira pela qual tantos do clero estavam em si mesmos ocupados nesse trabalho de destruição – nenhum deles desejando fazê-lo abertamente em frente de outros – eu estava em
um tal perigo que eu gritei para Jesus com toda minha força,
implorando Sua misericórdia. Então, eu vi diante de mim a
Esposa Celestial... Ele disse, entre outras coisas, que essa
traslado da Igreja de um lugar para outro significa que Ela
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pareceria estar em completo declínio. Mas Ela se elevaria novamente; mesmo se permanecesse apenas um católico, a
Igreja conquistaria novamente porque Ela não cessa em
conselhos humanos e inteligência. Também me foi mostrado
que não havia quase cristãos deixados na velha aceitação da
palavra.”
“Entre as coisas mais estranhas que eu vi, estavam
longas procissões de bispos. Seus pensamentos e discursos
eram tornados conhecidos através de imagens saindo de suas
bocas. Suas faltas em relação a religião eram mostradas por
deformidades externas. Uns poucos tinham somente um corpo; como uma nuvem escura em lugar de uma cabeça. Outros
tinham somente uma cabeça, seus corpos e corações eram
como abundantes vapores. Alguns eram coxos; outros eram
paralíticos; outros estavam adormecidos ou vacilantes.”
“Então eu vi que tudo que pertencia ao protestantismo
estava gradualmente ganhando a supremacia, e a religião
católica caiu numa completa decadência...”
“Naqueles dias, a fé cairá em níveis muito baixos; e
será preservada em alguns locais apenas, em algumas poucas
casas de lavradores e em algumas poucas famílias que Deus
protegeu dos desastres e guerras.”
“Eu vi que muitos padres permitiam-se ser recolhidos
com idéias que eram perigosas para a Igreja. Eles estavam
construindo uma grande, estranha e extravagante igreja. Tudo estava para ser nela admitido, no intuito de estar unido e
ter iguais direitos: evangélicos, católicos, seitas de toda descrição. Aquilo estava para ser a nova Igreja...” (Ecumenismo)
“Eu escutei que Lúcifer (se eu não me engano) será
liberto novamente por uns cinqüenta ou sessenta anos antes
do ano 2.000”.
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Bispo Białasik: É triste ver o Sínodo sobre a Família
concentrar-se tanto em assuntos que foram
concebidos artificialmente para destruir a família
23.10.2015 -“Esses são exatamente os assuntos promovidos por diversas organizações internacionais”.
É triste ver o Sínodo sobre a Família concentrarse tanto em assuntos que foram “concebidos artificialmente para destruir a família” – disse Dom Krzysztof
Białasik ontem, no site oficial da Conferência dos Bispos Poloneses.

“Na minha opinião, é triste perceber que tenhamos consumido tanto tempo em questões que o Sínodo não de-veria
ter abordado, porque essas questões são de natureza diferente”, observou. “Surpreendi-me com a existência de um
grupo particular de cardeais que nem sempre falam de maneira apropriada sobre questões da família, interpondo temas
que deveriam ser considerados em outra oportunidade.”
Em outras palavras, Dom Białasik ficou surpreso
ao ver propostas contrárias à família - “especialmente a Comunhão aos divorciados e o homossexualismo”
— exercendo tanta influência sobre um determinado
grupo de Padres Sinodais, que, supostamente, deveriam estar promovendo o conceito verdadeiro e tradicional de família.
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Ele prosseguiu observando, “Esses são exatamente os
assuntos promovidos pelas diversas organizações internacionais, primeiramente, dos EUA e da Europa Ocidental.”
“Porém,” acrescentou, “é surpreendente que eles também exerçam influência sobre determinados bispos.”
Dom Białasik está curioso ao perceber que pessoas ou organizações particulares estejam exercendo
um efeito tão sinistro sobre a Santa Madre Igreja.
“Não sei o que está por trás disso tudo; porém, se existe
um grupo de cardeais e bispos, e existe, isso significa que
alguma coisa está por trás,” ele insistiu. “A possibilidade de
existirem pessoas assim dentre os bispos é o que me
causa mais dor.”
Há evidências de que dois grupos ocidentais pró-LGBT,
Fastenopfer e a Fundação Arcus, têm tentado - com muito dinheiro - promover decisões pró-LGBT no Sínodo, porém, não
há ligação definitiva com qualquer prelado individualmente.
Dom Białasik, um bispo boliviano de ascendência polonesa, proferiu esses comentários não muito tempo depois de
contar em uma entrevista à Rádio Vaticana que ele nutria esperanças de que o Sínodo sobre a família confrontasse questões candentes, como, por exemplo, o “holocausto” do aborto
e a ideologia de gênero, ambos os quais ele considera como
parte da crescente “cultura da morte”.
Por Ryan Fitzgerald – ChurchMilitant.com, Cidade do
Vaticano, 22 de outubro de 2015 | Tradução: Teresa Maria
Freixinho – FratresinUnum.com
A voz da África clama no deserto: O discurso do
Cardeal Sarah no Sínodo
15.10.2015 - Nota de www.rainhamaria.com.br
Algumas palavras do Cardeal Robert Sarah, pre28

feito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina
dos Sacramentos.

Fonte: http://fratresinunum.com
Sua Santidade, Eminências, Excelências,
participantes do Sínodo.
Mais transparência e respeito entre nós
Sinto uma forte necessidade de invocar o Espírito da
Verdade e do Amor, a fonte de parresia ao falar e humildade
ao ouvir, o Único capaz de criar a verdadeira harmonia na
pluralidade.
Digo francamente que no Sínodo anterior, sentia-se, em diversos temas, a tentação de ceder à mentalidade do mundo secularizado e do Ocidente individualista. Reconhecer as supostas “realidades da vida”
como um locus theologicus [lugar teológico] significa
desistir da esperança no poder transformador da fé e
do Evangelho.
O Evangelho que outrora transformava culturas
agora está em perigo de ser transformado por elas.
Além disso, alguns dos procedimentos utilizados não pareciam visar o enriquecimento da discussão e comunhão tanto
quanto o fizeram para promover uma maneira de ver típica de
certos grupos marginais das igrejas abastadas. Essa mentalidade é contrária a uma Igreja pobre e a um sinal ale29

gremente evangélico e profético de contradição ao
espírito do mundo. Não se pode compreender que algumas
declarações que não encontram o consenso da maioria qualificada do último Sínodo ainda tenham entrado na Relatio e,
em seguida, na Lineamenta e no Instrumentum laboris, enquanto outras questões candentes e muito atuais (como, por
exemplo, a ideologia de gênero) foram ignoradas.
Portanto, a primeira esperança é que, em nosso trabalho, haja mais liberdade, transparência e objetividade. Por
isso, seria proveitoso publicar os resumos das intervenções,
para facilitar a discussão e evitar qualquer preconceito ou
discriminação na aceitação dos pronunciamentos dos Padres
Sinodais.
Discernimento da história e dos espíritos
Uma segunda esperança: Que o Sínodo honre a sua
missão histórica e não se limite a falar somente sobre determinadas questões pastorais (como, por exemplo, a eventual
comunhão aos divorciados e recasados), mas auxilie o Santo
Padre a enunciar claramente determinadas verdades e dar
orientação útil em nível global. Isso porque há novos desafios
em relação ao sínodo celebrado em 1980. Um discernimento teológico nos permite ver em nosso tempo duas
ameaças inesperadas (quase como duas “bestas do
apocalipse”) localizadas em lados opostos: por um
lado, a idolatria da liberdade ocidental; do outro, o
fundamentalismo islâmico: secularismo ateísta versus fanatismo religioso. Para usar um slogan, encontramo-nos entre “a ideologia de gênero e o ISIS”. Massacres
islâmicos e exigências libertárias normalmente disputam a
primeira página dos jornais. (Lembremo-nos do que aconteceu no último dia 26 de junho!). Desses dois radicalismos
surgem duas ameaças maiores para a família: sua
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desintegração subjetivista no Ocidente secularizado
através do divórcio rápido e fácil, o aborto, as uniões
homossexuais, a eutanásia, etc. (cf. Teoria de gênero, o
'Femen', o lobby LGBT, a IPPF…). Por outro lado, a pseudofamília do Islã ideologizado, que legitima a poligamia, a subserviência feminina, a escravidão sexual, o casamento infantil
etc. (cf. Al Qaeda, Isis, Boko Haram ...)
Várias pistas nos possibilitam intuir a mesma
origem demoníaca desses dois movimentos. Diversamente do Espírito da Verdade, que promove a comunhão na diversidade (perichoresis), esses movimentos estimulam a confusão (homo-gamy) ou subordinação (poly-gamy). Além disso, eles exigem uma
regra universal e totalitária, são violentamente intolerantes, destruidores de famílias, da sociedade e da
Igreja e são abertamente cristofóbicos.

“Não estamos lutando contra a carne e o sangue…” Precisamos ser inclusivos e acolhedores a tudo
o que é humano; mas o que vem do Inimigo não pode e
não deve ser assimilado. Não se pode unir Cristo e
Belial! As ideologias homossexuais e abortistas ocidentais e o fanatismo islâmico são hoje em dia o que o
Nazi-fascismo e o Comunismo foram no século XX.
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Lembrando...
Em 1846 Nossa Senhora apareceu, em La Salette,
a duas crianças: Maximino e Melânia.
Posteriormente essa aparição teve aprovação da
Igreja.
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".
MENSAGEM AO PROFETA PEDRO II DE SANTA
CATARINA DA PALAVRA VIVA DE DEUS
Y
31/12/1996 - HAVERÁ UMA MUDANÇA
DENTRO DA IGREJA
Bento: Ah, minha Santa Mãezinha de todo meu coração,
quero sempre lhe agradecer por ter me escolhido já no ventre da
minha mãe, para servir a Seu Santo Filho Jesus. Querida Mãe! O
meu coração também se alegra com a Sua presença constante
dentro de mim. Mil vezes obrigado, Querida Mãe!

A palavra “santa” não pode ser dada a qualquer uma
pessoa. Para escrever, o escritor em primeiro lugar tem que
ser tocado por Deus; em segundo, a obediência vale muito;
em terceiro, a perseverança em assunto só a serviço Dele, o
Criador de todas as coisas. E foi em ti que Ele achou, sendo o
mais fiel no Seu serviço. Agora também posso te usar como
venho, desde as primeiras mensagens, para esclarecer todos
os acontecimentos que estão por vir. Meu filho Jesus quer que
todos os filhos de fé continuem firmes, que não desistam por
nada, porque vai haver uma mudança dentro da Igreja de
Pedro, que é a Dele. Mas isto não é para o vosso bem e sim,
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para tirar o mais precioso, que é a adoração a Ele, o Salvador
da humanidade.
Por tudo isto que vai acontecer, os que já estão no livro
da vida, estarão livres da troca do novo catecismo. Doutrina
esta que vai dar toda a liberdade ao homem de se unir com
outro e a mulher com outra.
Bento, filhinho amado, a anarquia já começou, só que
ainda não foi anunciada. Mas próximo está desta vergonha.
Os que irão permitir, ficarão fora da ordem Divina. Isso apenas
vai ter que surgir para que se cumpra o que já foi escrito tanto
no velho testamento como no novo. O Meu Santo Filho deixará os castigos virem sobre a terra, pois a proteção, terão só
os escolhidos. Isso também é cumprimento do evangelho. Os
que seguirem a este que vai mudar a doutrina, não terão a
mesma proteção.
Bento: Minha Querida Mãe, como ficará a nossa vida dentro da Igreja, se não admitimos esta mudança?

Filhos! Vocês nada têm a pagar por um erro daquele
que não faz o que Deus nos pede através dos dez mandamentos. Quando o povo Dele, no tempo antigo, até Jesus
nascer, também se reuniam em suas casas e o Espírito Santo
os confortava; até que Jesus deu a vida por eles. Agora porém, vai ser diferente. Tudo o que não presta vai ser eliminado
desta terra. E já está começando, com a temperatura abaixo
de zero levando muitos até a morte e do outro lado o calor
insuportável. Aos poucos, os castigos irão chegar. E quem
foge dos erros que os homens vêm cometendo, será como
Noé, que nada sofreu dentro da sua Arca. Assim será para
todos os escolhidos. Mas é preciso que permaneçam em oração constante, com seus trajes adequados, sem embriagues e
sem excesso de comida. Façam como se fossem se sacramentar. Fiquem de prontidão, como fizeram as cinco prudentes,
que esperaram o noivo chegar.
33

Obrigada, Meu filhinho. Quanto mais procuram agradar
a Deus, mais protegidos estarão dos fatos horríveis que irão
acontecer. [Maria, Rainha da Paz]
O resultado que vi do sínodo e as palavras
de Francisco me deixaram sem dúvida, o diabo
chegou ao trono da Igreja, conseguiu destruir
o que é mais sagrado, a família

25/10/2015 - Hoje é o dia mais triste de toda minha vida católica. Apesar de ter ouvido palavras de esperanças durante o sínodo do cardeal Pell, o resultado
que vi do sínodo e as palavras do Papa Francisco me
deixaram sem dúvida, o diabo chegou ao trono da
Igreja, conseguiu destruir o que é mais sagrado, a
família.

Nas palavras de um cardeal, o sínodo abre as
portas para que qualquer padre libere o corpo e san34

gue de Cristo a quem se casou de novo. Quem impedirá que aquele que se casou de novo e de novo e de novo receba comunhão? E quem impedirá que um padre
dê a comunhão para um casal gay?
(Recentemente o Cardeal Bagnasco, amigo pessoal de Francisco, celebrou uma missa, dando a comunhão para um homossexual. Se um cardeal procede
desta forma apóstata, imagine os demais religiosos)
Já tem organizações pró-vida e pró-família pedindo socorro vendo o resultado do sínodo. Eles apelam ao Papa
Francisco para que ele "restaure a confiança na Igreja".
Acho, e sei que essa organizações também sabem, que o Papa não é pessoa mais indicada.
As palavras do Papa Francisco no fechamento do
sínodo foram um desastre épico para mim. Vejamos isso que
mostrou o site Estadão.
"O papa Francisco afirmou que procurou “abrir os
horizontes para superar toda a hermenêutica conspiradora ou
perspectiva fechada, para defender e difundir a liberdade dos
filhos de Deus, para transmitir a beleza da novidade cristã, por
vezes coberta pela ferrugem duma linguagem arcaica ou
simplesmente incompreensível”.
“A experiência do Sínodo fez-nos compreender melhor também que os verdadeiros defensores da doutrina não
são os que defendem a letra, mas o espírito; não as ideias,
mas o homem; não as fórmulas, mas a gratuidade do amor de
Deus e do seu perdão”, disse ainda o papa. “Isto não significa
de forma alguma diminuir a importância das fórmulas, das leis
e dos mandamentos divinos, mas exaltar a grandeza do verdadeiro Deus, que não nos trata segundo os nossos méritos
nem segundo as nossas obras, mas unicamente segundo a
generosidade sem limites da sua Misericórdia.”
35

Isso é puro PROTESTANTISMO. A graça é suficiente. Fé e obras do homem não serviriam para nada.
E tem um tanto de Doutrina maçônica. O homem é que
determina o que é certo e errado. (doutrina maçônica)
As palavras do Papa não são palavras de quem
conhece a Doutrina Católica, são palavras de um
protestante!
E olhem que ontem mesmo, eu li sobre São João
10,36-38, onde o próprio Cristo exalta as obras. Vejamos:
36.como acusais de blasfemo aquele a quem o
Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse:
Sou o Filho de Deus?
37.Se eu não faço as obras de meu Pai, não me
creiais.
38.Mas se as faço, e se não quiserdes crer em
mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai.
Sei que as portas do inferno não prevalecerão
sobre a Igreja (Mateus 16,18).
Mas sei também, pela minha leitura da história
da Igreja e dos papas, que o Diabo nunca teve tanto
domínio. A Igreja já teve péssimos papas, mas ninguém, nem mesmo os papas adúlteros e assassinos,
imaginaram o sínodo de hoje.
Os sites brasileiros que li só viram opiniões de cardeais
que desejam liberar completamente a Igreja para qualquer
tipo de união, como casamento gay.
O site da Veja, por exemplo, sempre tão imbecil em
matéria de catolicismo, chega a dizer que o Papa queria uma
Igreja "que não julgasse ou condenasse". Parece que ele quer
mesmo isso, mas não é possível uma Igreja de Cristo sem a
existência do pecado. Um fato básico do cristianismo que até
a Veja deveria saber.
Minha fé católica nunca esteve tão abalada. Vou rezar
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muito hoje.
E pedir que eu me arrependa rapidamente do
que escrevi nesse post. Tomara que os Pell e os Burke
da vida consigam elevar minhas esperanças. Por enquanto, a minha única alegria é que sei que o sínodo
podia ser ainda bem pior.
Por Pedro Erik - Fonte; http://thyselfolord.blogspot.com.br/
============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Lembrando o artigo publicado em 2013
Padre Gabriele Amorth, exorcista-chefe da Igreja
diz que há bispos ligados ao Diabo
Os recentes escândalos envolvendo a Igreja Católica, ganharam uma explicação do exorcista-chefe
do Vaticano: "O demônio está instalado no coração da
Igreja", concluiu o padre Gabriele Amorth, exorcista
há 25 anos.

A tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em
1981 e as recentes revelações de violência e pedofilia cometidas por sacerdotes que trabalham na educação de crianças
também são obras do demônio que se instalou na Igreja,
segundo o italiano.
"O demônio mora no Vaticano e você pode ver as
consequências disso", disse o padre, de 85 anos.
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Em entrevista ao La Repubblica, o exorcista contou que o Demônio "pode permanecer escondido, ou
falar diferentes línguas, ou mesmo se fazer parecer
simpático".
Para Tosatti, não há nada que se possa fazer
quando o Diabo está apenas influenciando as pessoas,
em vez de estar possuindo-as.
Para o religioso, há sinais de que o Anti-Cristo está vencendo a batalha contra a Santa Sé. De acordo com Amorth, as
evidência são irrefutáveis. Ele ainda disse que, na alta hierarquia Católica, "há cardeais que não acreditam em Jesus
e bispos que estão ligados ao demônio".
Lembrando...
As 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.
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".
"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 ".
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MENSAGEM AO PROFETA PEDRO II DE SANTA
CATARINA DA PALAVRA VIVA DE DEUS
U
17/07/1996 - O QUE NÃO PRESTA SUMIRÁ
DA FACE DA TERRA
Bento: Meu Deus, meu Pai! Do que nós temos necessidade,
o Senhor já sabe. O que já temos, tudo foi dado pelo Senhor.
Então, só tenho a agradecer e pouco a pedir. Amém.

Saber reconhecer, Meu filho, faz parte de uma vida que
está a caminho de Deus. Não é assim com a maioria. Ouço
muito mais reclamações do que agradecimentos. Sei que Sou
o único que pode resolver todas as necessidades de uma
família. Porém, o reconhecimento com o que já dei, como o ar
que se respira, a chuva que molha as plantas, o vento que
sopra, o sol que aquece, a água para beber, os frutos que
alimentam, são muito poucos que reconhecem. Escrito está:
“Pela tua desobediência, duro será para ganhar o teu sustento”. Não fui Eu que fiz errado. Foi o primeiro homem que
coloquei na terra que Me desobedeceu. Qual o empregado
que, dentro de um trabalho, faz errado e não é chamado
atenção? Muitos ficam no serviço. Mas, quando erram duas ou
três vezes são jogados na rua. Assim é o que está acontecendo. Já chamei a atenção com a destruição de Sodoma e
Gomorra e com o dilúvio. No entanto, a teimosia continua
cada vez maior, com este povo Me ofendendo. Agora, não será
mais assim. O que não presta vai sumir da face da terra.
Bento, filho amado, quem é que vai deixar que o ladrão
leve tudo que tem? Ninguém, não é? Muito menos Eu. Chega
de tanta desobediência e pornografia diante de Mim. Eu Sou
toda natureza, Sou Sol, Sou a Lua, Sou as Estrelas, Sou o Mar.
Tudo que está no Céu e na Terra foram feitos pelas Minhas
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mãos. Agora o diabo vem e põe suas garras de animal e
começa a destruir tudo que fiz. Em lugar de plantar o alimento
para a humanidade, estão plantando a maconha, a cocaína e
outros tipos de drogas. Esta gente está usando o que é Meu
para envenenar até as Minhas criancinhas. Será que o cristão
não está enxergando que isto é um verdadeiro abuso, o que
estão fazendo Comigo? Porque não Me agradeces muito mais
se é que acreditas em Mim, em vez de só reclamar? Dobre teu
joelho. Faça como Eu fiz. Dei todo o exemplo de humildade.
Falei a Meu Pai: “Se for possível, afaste este cálice de Mim.
Mas, não faça a Minha vontade, e sim, a Sua”.
Procurem, Meus filhos, corrigir os vossos erros enquanto é tempo, se é que querem ver um novo dia nascer. Não
reclamem mais. Deixem que Eu sei o que estou fazendo.
Ninguém sente a dor mais do que Eu, por alguém que está
passando fome ou com falta de justiça. A resposta, com a
desobediência, já chegou ao máximo. Prova esta, estão nestas mensagens que este Meu mensageiro vem escrevendo.
Todas são autênticas. Nada foi escrito por um acaso. Se a conversão não vir logo, de cada um de vocês, não se lamentem
depois da consumação dos séculos. Quem vai viajar, sempre
se previne antes, com sua bagagem. Assim estou dando toda
a chance para quem quiser Me seguir. Renegue seus costumes
e tudo que tens e siga-Me. Olhe a dor do teu irmão. Reparta
com quem está em dificuldade, porque, se Eu te encontrar
com tanto e o outro morrendo de fome, um dos dois vai para o
inferno. Por enquanto ainda não foste julgado, mas tão logo o
juízo final irá chegar.
Obrigado, Meu filho. Sem a paz ninguém viverá para a
vida eterna. Mas quem a possui, já está com um pé no Meu
Reino. [Jesus]
40

Jornalista e Escritor Antonio Socci: Caro Papa,
mas por que o senhor homenageia os tiranos e
humilha os perseguidos?
23.09.2015 - Os irmãos Castro — uma
dinastia comunista – mantêm sob o calcanhar o povo cubano há quase sessenta anos e sem nenhum escrúpulo
para que esse regime sobrevivesse,
mesmo depois do naufrágio da URSS.
E, de fato, nesses últimos dias eles o demonstraram
bem. Com o tácito consentimento do Vaticano de Bergoglio,
transformaram a missa do papa argentino desse último domingo em uma manifestação do Partido Comunista Cubano.
Não só pelo pôster gigante de Che Guevara que
colocaram sobre o altar (não ousaram fazê-lo com Bento
XVI e nem com João Paulo II, que os fez colocar um grande
ícone de Cristo) como também pelo fato de que houve uma
verdadeira convocação oficial dos membros e militantes do
partido para a missa na Praça da Revolução em Havana, como
se fosse um dos comícios de Castro.
Assim escreve Alver Metalli, jornalista bergogliano e
amigo pessoal do bispo de Roma: “O Partido Comunista de
Cuba convocou seus membros para assistir à missa
papal na Praça da Revolução em Havana, a missa de
Holguín, a missa no Santuário da Virgem de la Caridad
del Cobre e a Missa em Santiago de Cuba antes da
despedida de Francisco da ilha”.
Certamente não foi assim que ocorreu com João Paulo
II em 1998 e nem com Bento XVI em 2012.
No entanto, “desta vez”, escreve Metalli “o convite foi
explícito e imperativo”, para que “os comunistas leais à linha
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do partido … manifestassem com calor a sua aprovação.”
A única que foi capaz de se eximir – graças a seu sobrenome – foi mesmo a filha de Che Guevara, vetero-comunista
pura e dura, que não se comoveu nem um pouco com o fato
do retrato do pai ter sido colocado no lugar de Jesus
Cristo.
Aleida Guevara, militante comunista ultra-ortodoxa,
declarou à agência France Press: “O PCC pede aos militantes
para irem à missa, para ir receber o Papa Francisco quase como se fosse um dever do Partido. Algo com o qual eu não
concordo de modo algum”.
Mas se os camaradas dirigentes tomaram a decisão de
“arrebanhar” os militantes para a missa como se fosse para
um comício, isso se deu por uma razão bem clara: eles
sabiam que da parte do Papa Bergoglio nada tinham a
temer.
No entanto, não foi assim com João Paulo II, que de fato em Havana, no dia 25 de janeiro de 1998, trovejou: “Alguns
desses sistemas tiveram a pretensão de reduzir a religião à
esfera meramente privada, despojando-a de qualquer influência ou importância social. Neste sentido, vale lembrar
que um Estado moderno não pode fazer do ateísmo ou da
religião um dos seus sistemas políticos”(princípio que se
aplica tanto aos estados comunistas, como para os islâmicos).
Também com Bento XVI, em 2012, o Partido Comunista
Cubano sabia que tinha o que temer. De fato, já em sua chegada disse, “quando Deus é expulso, o mundo se torna um
lugar inóspito para os seres humanos”.
E sua homília na Praça da Revolução foi inspirada na
primeira leitura, onde “os três jovens, perseguidos pelo governante da Babilônia, preferiram enfrentar a morte na fornalha,
do que trair a sua consciência e sua fé … na convicção de que o
Senhor do Cosmos e da história não iria abandoná-los à morte
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e ao nada. Na verdade, Deus nunca abandona os seus filhos”.
Depois, comentando o Evangelho, ele lembrou que “a
verdade nos liberta” e concluiu: “não hesitem em seguir Jesus
Cristo.”
Em vez disso, Bergoglio, o Papa de um Deus que – segundo diz ele – “não é católico”, poderia ter, de acordo com
Castro, uma platéia de militantes do partido. De fato, ele não
disse absolutamente nada que fosse inconveniente para a
ditadura cubana.
Pelo contrário, ao longo de sua homília, ecoou temas
da retórica comunista como fraternidade e servir os
excluídos.
APLAUSOS DO REGIME
Não houve uma só palavra que poderia incomodar o
regime. Os jornais italianos até tentaram fazer referência a
uma piada dita durante a homília como uma crítica vaga, mas
que não passou de um mal-entendido retumbante.
Vejamos: segundo o Corriere della Sera, o papa em sua
homília, “adverte contra as ideologias”. A manchete de La Repubblica diz: “servir o povo e não às ideologias”. Na primeira
página de La Stampa, se lia: “Nós servimos o povo e não as
ideologias”. E no IL Giornale se dizia ainda pior: ” As ideologias
não servem.” E em Il Fatto: “Digamos basta às ideologias”.
Se naquela homília Bergoglio tivesse dito estas coisas,
ainda assim teria manifestado um conceito perfeitamente
aceitável para um marxista, já que foi o próprio Marx que propôs destruir o conceito de “ideologia” por considerá-la “falsa
consciência” e por sustentar – em sua obra “A ideologia Alemã
“- que não se parte de idéias, mas de homens vivos. “Se parte
de homens realmente vivos e atuantes e com base no processo real de suas vidas “. Ele defendia que, por isso mesmo a
“moral, a religião e a metafísica” são formas ideológicas.
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Por outro lado, Bergoglio não disse o que os jornais lhe
atribuem. O que ele fez foi uma exaltação do ativismo solidário que para qualquer militante do Partido Comunista Cubano soou apenas como uma confirmação, e não como uma
contestação.
Na verdade, ele convidou-os a por “ao centro a questão
do irmão: o serviço olha sempre o rosto do irmão (…) e visa a
promoção do irmão. Por esta razão, o serviço nunca é ideológico, já que busca servir não à idéias, mas a pessoas “.
Para o Partido tal conceito é muito bom: é quase uma
canonização da militância socialista. Como se vê, não há nenhum ataque ao regime e ao marxismo.
Teria sido diferente se Bergoglio tivesse falado de
“servir a Deus”, mas nem sequer mencionou isso. Nem tampouco advertiu contra “servir o partido.” Nada disso. De Bergoglio não se ouviu sequer menção em defesa dos direitos
humanos (também atropelados durante a visita papal com vários aprisionamentos). Não se viu também o Bergoglio indignado do discurso de Lampedusa, nem o Bergoglio que durante meses trovejou contra o capitalismo como “a economia
que mata.”
Aparentemente, o comunismo não mata. Sobre o Comunismo cubano (e outros), ou sobre seus desastres econômicos e humanos nenhuma denúncia. Absolutamente nada.
Mas será que temos mesmo a certeza de que o comunismo
não mata?
Talvez o comunismo faz tudo isso sem que Bergoglio o
saiba. O papa argentino seria o único em todo o planeta que
não foi informado sobre nada disso.
HOMENAGEM AOS PERSEGUIDORES
Mesmo o magistério dos gestos confirma aquele das
palavras. Tomemos por exemplo o encontro de Fidel Castro
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com João Paulo II, que obteve preventivamente a libertação
de centenas de prisioneiros. Castro recebeu o pontífice aos
pés da escada do avião, onde o tirano teve que renunciar às
divisas militares e vestir-se apenas de terno e gravata para a
ocasião.
Bento XVI, que visitou Cuba em 2012 também foi com
uma lista dos perseguidos a serem libertados e recebeu
Castro na Nunciatura Apostólica em Havana como um sinal de
respeito para com os fiéis oprimidos por meio século e para
que não desse a impressão de que o Vigário de Cristo estava
prestando uma homenagem ao tirano.
Bergoglio por sua vez, se dirigiu à residência de
Fidel e ali o encontrou: o Papa foi recebido por Castro,
não o contrário. Uma homenagem ao ditador.

E HUMILHA OS PERSEGUIDOS
Com os jóvens, logo em seguida, Bergoglio foi verdadeiramente constrangedor. Ele mencionou Jesus Cristo só ao
final de um longo discurso, e mesmo assim marginalmente,
depois de toneladas de retórica vazia sobre sonhos e sonhar,
sobre a “fofoca” e contra “o deus do dinheiro”.
Mas, acima de tudo, Bergoglio – ao falar aos jovens católicos que sofrem a opressão do regime – ao invés de confortá-los e elogiar aqueles que heroicamente testemunham sua
fé sob a ditadura, fez o oposto: ele atacou os católicos que –
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segundo ele – se fecham “em uma camarilha de palavras, de
orações, “eu sou o bom, você é mau “e de prescrições morais”.
Ou seja, ele atacou os católicos de verdade, já
perseguidos pelo regime. E depois os convidou à “cultura
do encontro”, elogiando aqueles que colaboram com o “camarada comunista” ou de outra religião, “trabalhando juntos
para o bem comum”. Porque “a inimizade social, destrói”.
Na prática, um convite para que se rendam ao
regime.
Por Antonio Socci - Tradução: Gercione Lima - FratresInUnum.com

MENSAGEM AO PROFETA PEDRO II DE SANTA
CATARINA DA PALAVRA VIVA DE DEUS
U
20/09/2000 - MEU POVO!
Uma igreja progressista continua errando cada vez
mais diante de Mim, onde aos poucos vêm modificando quase
tudo para Comigo. Querem tirar o direito sagrado como vinha
mantendo há alguns anos atrás, quando as Freiras serviamMe com o máximo respeito com seus hábitos e os Sacerdotes
a mesma coisa. O Sacrário, que deveria estar no centro da
Igreja, já estão retirando, dando assim espaço ao inimigo. Já o
Meu povo olha, vê e consegue enxergar esta falta de respeito
para Comigo. E para não seguir junto, vai procurando um
lugar onde possa dar-Me o direito de ser o mesmo Cristo de
ontem, de hoje e de sempre. Nenhum de vocês Meus filhos,
está parado no tempo, mas o Meu tempo é que está junto a
vocês, aguardando o momento para dar-vos tudo o que venho
prometendo.
Lembrai-vos, homens sem fé e sem respeito! Nenhum
desses, do Meu povo, deseja o mal a vocês, mas os que Me
amam e Me respeitam, esses têm pena de vocês, por não
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enxergarem mais a verdadeira obra de Deus: o caminho que
traz a Mim um povo justo, santo e pecador. Entretanto, os
seus pequenos pecados não Me entristecem nem Me decepcionam. Agora vocês que querem ver uma igreja moderna, a
qual dá direitos à umbanda, ao espiritismo, ao candomblé e a
tantas outras seitas perigosas, para esses tem espaço dentro
de Minha Santa Igreja. Já aos que vêm mantendo a paz e que
não faltam com o respeito para Comigo, dando-Me todo o
direito, se ajoelhando em Minha frente e recebendo o Santo
Sacramento na boca, estes são considerados para vocês um
povo louco e atrasado. Mas a vós digo, filhos ingratos e
desrespeitadores: jamais perto de Mim, ficareis. Quando Eu
começar a separar, direi neste momento: “Afastai-vos de Mim,
injustos, porque fizestes vosso julgamento antes de Mim”. O
Meu povo vós não reconheceis, mas somente aqueles que
vêm mudando toda estrutura de Minha Santa e pecadora
Igreja Católica Apostólica Romana. Criastes para vós, um
árduo temor que não dará mais chance de viverdes junto
Comigo. Lembrai-vos do que falam as Escrituras: “Um só é o
Legislador” e também: “Não se pode servir a dois senhores ao
mesmo tempo” (Mt. 6, 24). Mas vós estais dando espaço para
um, o inimigo, aquele que só quer ver guerra, fome, peste,
separação, discórdia, droga, luxo, estupro e aborto. A miséria
humana, este é o preço que ele vem dando e vós não enxergais. Vossos olhos estão cobertos por uma nuvem negra.
Meus filhos de fé e de muito respeito! É bom que não
mais se misturem com esses que vêm mudando a Minha
Igreja. Pois se um de vocês der espaço a eles, é o mesmo que
dizer: ‘não enxergo erro algum’.
Povo santo e pecador! Fujam desta realidade que vem
surgindo. Saibam que isto é um desafio contra os Meus
preceitos. [Jesus]
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Terceira Guerra a Caminho: Rússia ataca posições
rebeldes apoiadas pelos Estados Unidos na Síria

02.10.2015 - Governo russo diz que os bombardeios
visam o Estado Islâmico. Grupo treinado pelos EUA disse que
campo de treinamento foi atingido. Segundo o senador americano John McCain, os aviões russos atacaram na Síria grupos
financiados e treinados pela CIA.
O senador McCain quer que rebeldes sírios abatam
aviões russos do mesmo modo que rebeldes fizeram contra os
russos no Afeganistão.
Jatos russos lançaram um segundo dia de ataques
aéreos na Síria nesta quinta-feira (1), bombardeando as áreas
controladas por uma aliança de insurgentes que inclui um grupo ligado à Al Qaeda, mas não os militantes do Estado Islâmico, os quais a Rússia disse ter atingido.

com aviões de guerra Sukhoi durante a noite, acertando quatro alvos do Estado Islâmico. No entanto, as áreas onde afirmou ter agido não estão sob controle do Estado Islâmico.
O grupo rebelde Suqur al-Jabal, treinado pelos Estados
Unidos na província de Idleb, disse ter sido alvo dos ataques
russos desta quinta. Quatro caças lançaram 10 mísseis em um
campo de treinamento por volta de 10h30 locais (04h30 de
Brasília). Outros dois aviões russos atacaram a base ao meiodia, mas nenhum rebelde ficou ferido, segundo a France
Presse.
Os rebeldes deste grupo receberam treinamento e
equipamentos como parte de um programa americano de 500
milhões de dólares para criar uma força que combata o grupo
jihadista Estado Islâmico na Síria.
O canal de televisão Al-Mayadeen, pró-governo sírio,
disse que jatos realizaram pelo menos 30 ataques contra uma
aliança insurgente conhecida como Exército da Conquista. A
aliança inclui a Frente Nusra, ramo sírio da Al Qaeda, mas não
o Estado Islâmico, que declarou um califado em porções de
território da Síria e do Iraque.
Segundo o senador americano John McCain, os aviões
russos atacaram na Síria grupos financiados e treinados pela
CIA. “Os ataques iniciais foram realizados contra indivíduos e
grupos que foram financiados e treinados por nossa CIA”,
afirmou McCain à rede de TV CNN, assegurando que serviram
para mostrar que a real prioridade do presidente russo
Vladimir Putin é dar apoio ao líder sírio Bashar al Assad.
Nas oito incursões, os caças Sukhoi-24 e 25 do exército
russo destruíram um “quartel-general dos grupos terroristas e
um depósito de munições na região de Idleb”, assim como
uma oficina de montagem de carros-bomba ao norte de
Homs.

A Rússia disse que havia lançado oito ataques aéreos
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Nota de www.rainhamaria.com.br
DISSE NOSSA SENHORA
EM FÁTIMA, PORTUGAL, NO
ANO DE 1917...
“Diga-lhes, Senhor Padre,
que a Santíssima Virgem repetidas vezes nos disse, tanto
aos meus primos Francisco e
Jacinta como a mim, que várias nações desaparecerão da
face da terra. Disse que a Rússia seria o instrumento do
castigo do Céu para todo o
mundo, se antes não alcançássemos a conversão dessa pobre nação.” (Irmã Lúcia)
Irmã Lúcia morreu em 13 de fevereiro de 2005,
enquanto seus primos faleceram ainda crianças e
foram beatificados pelo Papa João Paulo II em 13 de
maio de 2000.
MENSAGEM AO PROFETA PEDRO II DE SANTA
CATARINA DA PALAVRA VIVA DE DEUS
ª
23/06/1999 - A PAZ NÃO VIRÁ SE NÃO HOUVER
AMOR, MUITO AMOR
Indicai, filhinhos amados, o caminho certo a todos os
que encontrarem. Digam a eles que o tempo está se esgotando e que não há mais como esperar, pois o perigo maior está
por vir. E, se não houver uma mudança de vida a maioria irá
perecer num rio de sangue sobre a Terra. Buscai o mais de50

pressa, para dentro de vós, a conversão total.
Em tempo e clima de guerra a luta deve começar dentro de vossa morada. É um gesto que não se usa arma alguma
nem discussão, mas na defesa usa-se o Santo Rosário em família. Só assim conseguirão obter o resultado mais depressa
para que as bombas nucleares não sejam ativadas. Este assunto é muito sério. Corre-se o risco de todos os países europeus desaparecerem a qualquer momento, pois o mar levantará ondas gigantescas que engolirão muitas cidades.
Filhinhos! Eu vos amo tanto que, em Nome do Meu
Santo Filho Jesus, vos peço que não parem de rezar pelo menos o terço todos os dias. É uma defesa que não tira sangue
de ninguém nem rouba o vosso tempo. Sejam firmes e convictos no que estão fazendo para que a oração chegue o mais
depressa nas mãos de Javé. A Face dEle está em tristeza por
ver a maioria da humanidade num total mar de lama. Tudo
pelo prazer da carne, a pior doença do século. Vejam, Meus
filhinhos queridos, que quando um animal é morto, se deixar
os urubus comem tudo. Assim está se passando com as criaturas por não rezarem mais e não se converterem. O corpo
desfalece e cai em tentação. Então vagueiam sobre a Terra
milhões de corpos, mas sem vida. Sim, porque onde o Espírito
Santo não está ninguém é mais dono de seu corpo. De todas
as formas vêm os desejos mortais e a perda da alma e junto o
corpo também. Já os que vivem adorando o Meu Santo Filho
Jesus estão livres desta casta satânica que aumenta dia após
dia quase a ponto de estourar a terceira guerra mundial. Os
conflitos não pararão mais e a tendência é de aumentar cada
vez mais. Eles querem eliminar primeiro os países mais pobres, ficando assim um mundo só para eles, os seguidores de
satanás. Só que não estão sabendo que o seu dia já está no
fim.
Peço-vos, filhos prediletos, Meus queridos Sacerdotes,
que não impeçam mais estes Meus filhinhos de ajudarem a
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Evangelizar. São as últimas sementes que cresceram no
tempo certo para ajudar Meu Santo Filho no fim dos tempos.
[Maria, Rainha da Paz]
21/10/2013 - QUEM CONTIGO ESTIVER NÃO
PRECISA SE PREOCUPAR, QUE NADA IRÁ ACONTECER
Olhando no espelho ele reflete o teu rosto, mas aqui
Comigo, a tua alma é que brilha diante de Mim, por isso só tu é
que tens essa facilidade de escrever tudo o que Eu quero, Meu
filho Pedro II. Um mar de lama irá cobrir muitos corpos, só por
não mais Me aceitarem, são filhos que não tiveram educação
religiosa, e nem a Mim respeitam mais. Porque o deus deles é
totalmente morto, nada pode fazer, por isso, o perigo pode
ocorrer a qualquer momento, onde muitas nações irão desaparecer. A devastação será vista por milhares de quilômetros,
o lamurio das pessoas, uma corrente de ar quente subirá
muito alto, onde nem os aviões poderão mais passar para
prestar socorro, já os que são Meus, nada tem a sofrer. Sei que
é injusto ter que acontecer tudo isto, mas não Sou Eu, são os
que vêm tirando a vida dos inocentes, este é aquele que na
segunda guerra mundial quis ter o mundo só para ele, como
agora vem pensando, se esquecendo que Eu Sou O Dono do
mundo. Por isso Meu filho, que diante de Mim mostras quem
Eu Sou através dessas escritas, e por isso que a tua alma brilha diante de Mim, como foi o caso de tantos outros Profetas.
Precisei deles como venho precisando de ti, por ser um filho
obediente, e quem contigo estiver não precisa se preocupar,
que nada irá acontecer, basta fazer todo o possível de passar
por esta Porta, porque a qualquer momento poderá ser
fechada, e quando isto acontecer, ninguém mais entrará, a
não ser só os Filhos da Luz. Dito isto, é prova de que tudo o
que já escreveste é puro e verdadeiro, palavra por palavra.
Este é um Livro tão sagrado como é a Bíblia, por isso és o
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Profeta dos últimos tempos. Tinha que ser assim para dar jus
ao direito de vir morar em Meu Novo Reino, que já está
preparado desde o começo do mundo, que Eu criei só para os
Filhos da Luz. [Espírito Santo e Pedro II]
Fortes ondas de calor provocadas pelo
aquecimento global podem limitar a sobrevivência
humana em países do Golfo Pérsico

28/10/2015 - Uma nova pesquisa realizada por
cientistas americanos, revela que o aumento da temperatura devido à emissão de gases de efeito estufa
impediria o corpo humano de se resfriar através da
transpiração, ameaçando cidades como Abu Dhabi,
Dubai, Doha ou no litoral do Irã.
Conduzido pelos professores americanos Jeremy Pal e
Elfatih Eltahir, ambos do MIT (Massachusets Institute of Technology), em Boston, nos Estados Unidos, o estudo aponta que
ondas de calor mais intensas do que as registradas até agora
se tornariam constantes a partir de 2070.
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"Nossos resultados revelam um lugar do globo onde a
mudança climática, na ausência de reduções significativas das
emissões de gás carbônico, impactará severamente a habitabilidade humana no futuro", escreveram os cientistas em
artigo publicado na revista científica Nature Climate Change.
Eles preveem ainda que o clima futuro em muitas localidades do globo será semelhante ao verificado atualmente no
deserto de Afar, no lado africano do Mar Vermelho, onde não
há indício de assentamentos humanos.

redução das emissões de gases de efeito estufa. Eles têm um
interesse vital em apoiar medidas que ajudam a a reduzir a
concentração de CO2 no futuro", disse Eltahir.
Países ricos da região, como a Arábia Saudita, vem frequentemente tentando frustrar negociações de mudanças climáticas a nível internacional. Por trás disso, está a continuidade da exploração de petróleo e gás, principais fontes da
economia dessas nações.
Fonte: BBC Brasil
TRECHOS DE MENSAGENS AO PROFETA PEDRO II
DE SANTA CATARINA DA PALAVRA VIVA DE DEUS
U
15/09/1995 - O CASTIGO QUE VIRÁ

A pesquisa, contudo, afirma ser possível contornar o
destino trágico se as emissões de gases de efeito estufa forem
reduzidas.
O Golfo Pérsico, onde a população vem aumentando rapidamente, sofreu neste ano uma de suas
piores ondas de calor, com temperaturas chegando a
50°C, e causando inúmeras mortes.

"Esperamos que uma informação como essa possa ser
útil em fazer com que os países da região se interessem pela
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No deserto do Saara, irá se formar uma nuvem negra,
por não ter árvore que possa evitar, porque se lá houvessem
árvores, elas filtrariam puxando para elas. Mas, o que foi feito
pela mão do homem, não tem conserto.
Um gigantesco calor fará milhares de pessoas morrerem, sem saber para onde ir. Então começará o homem a
blasfemar contra o seu Deus, conforme está escrito (Apoc.
16,8-11).
A metade da população da terra passará por momentos
tão difíceis como nunca houve; só os escolhidos é que serão
reservados deste castigo.
No teu caso, Meu filho, quem te ouviu, acreditou e mudou de vida; os pouparei para que sejam testemunho do teu
trabalho.
A sociedade nas grandes capitais, oferecerão fortunas
enormes, para serem socorridas nas horas de pânico, pelos
acontecimentos. Milhares sairão correndo pelas ruas da cidade sem saber para onde ir, porque os prédios se incendiarão
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com o calor. É abrasador, é terrível, mas nada posso fazer;
porque atrás disso está o diabo, rindo das pessoas, que vendiam droga e o seu corpo. Quem continua rezando o terço
todos os dias, não deve parar. Quem pode ir à missa, vá, se for
possível também todos os dias. Os que estão de mal com o
seu irmão, procure perdoar. Se pensa em guardar sua fortuna,
nada vai adiantar.
Olhem um pelo outro, repartam o que tem; só assim
conseguirás a misericórdia de Deus. Orem sem cessar, o mundo já está dando os sinais finais.
“Obrigado Meus filhos, que vossos corações não estejam em excesso de comida ou bebida, estejam sóbrios.” Fiquem com a Minha Paz! [Jesus]
U
29/04/1995 - O MAR TOMARÁ AS CASAS
As constantes orações feitas por vocês e outros que Eu
tenho espalhado no mundo, é que continua a segurança da
tragédia que está para cair em muitas partes do mundo.
Uma revolta da natureza está se formando no oceano
pacífico, começando pelo polo sul, se formando um encontro,
a corrente de ar quente, formando ventos fortes e destruidores, em seguida com ondas gigantes, pondo em risco muitas cidades beira mar, nada pode impedir a fúria do mar, é
catastrófica.
Bento Meu filho querido, nada é mais importante, do
que um pedido de Misericórdia para Mim, quem confia no Meu
poder, e não para de rezar, as forças que vão se abater contra
a terra, muitos lugares nada sofrerão, o resto vai ficar com um
rastro de destruição, causando pânico e morte.
Daí tudo começa a se cumprir, muitas cidades vão desaparecer, navios serão jogados a quilômetros, qualquer embarcação não ficará um momento parado em cima da água.
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Filho gostaria que isso não acontecesse, mas não tem
mais jeito, os apelos de Minha mãe foram muito pouco ouvidos, Ela deu sinal em toda parte da terra, até através de sua
imagem, mas pouco adiantou.
Os que dirigem as nações, não deram a mínima importância, os eclesiásticos não fizeram nenhum apelo dentro da
igreja, o que foi feito pelos Meus escolhidos, eles procuram
ainda sufocar, para não ser ouvido, querem encobrir os pedidos de Minha Mãe, que vem fazendo para que todos rezem o
rosário e se convertam, mas isto não está acontecendo, a
procura do conforto melhor, é só o que o homem faz, não
enxerga a voz que é dada por Minha Mãe. [Jesus]
U
18/01/2001 - AQUI SOU TRATADO COM
TANTA DELICADEZA
Filhos ingratos! Como poderei ter piedade de ti, na hora
em que todos forem chamados? Usas e abusas de Minha Santa Bondade! O povo hebreu fez Comigo assim também. Eram
muito poucos os que Me respeitavam. Mas no dia em que Noé
embarcou na sua arca, só ele e sua família se salvaram. No dia
em que Moisés desceu com as Tábuas da Lei, também poucos
se salvaram, pois o restante a terra engoliu. Agora volta e
meia ela está mostrando quase o mesmo. Terremotos não
pararão mais, até a Minha Vinda. Chuvas torrenciais
continuarão destruindo. Tornados violentos sacudirão até mesmo o mar e destruirão milhares de prédios
e residências. O calor imenso matará milhares de pessoas, como também o frio e a fome. Eles serão devastadores, eliminando tudo que tiver pela frente. Nada
disso consegues enxergar, que todos estes sinais é pela injustiça que vens fazendo contra Mim! [Jesus]
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Papa Francisco disse: “Jesus fracassou”
24/09/2015 - Após chegar à cidade de Nova York, penúltima parada na sua viagem aos Estados Unidos, disse
Francisco, numa homília na Catedral de São Patrício, referindo-se a vida de Jesus:
"A sua vida, humanamente falando, acabou com
um fracasso: o fracasso da cruz". (Fracasso da Cruz?)

Diz na Sagrada Escritura:
"Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para
blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do
céu". (Apocalipse 13, 6)
Não acredita que um "papa" diga uma heresia destas?
(veja no final desta página)
O pior cego é aquele que por orgulho não quer enxergar... ou existirá um verdadeiro católico que concorde com...
"A vida de Jesus acabou com um fracasso... o
fracasso da Cruz" (Papa Francisco)
Diz ainda na Sagrada Escritura:
"Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos
tenho falado e agora o digo chorando, que se portam como
inimigos da cruz de Cristo". (Filipenses 3, 18)
Eu, Dilson Kutscher, soldado, servidor e amigo de Sua
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Majestade Rei Jesus, poderia escrever "mil linhas" sobre está
declaração anticristã de Francisco, mas basta dizer, que Jesus
na Cruz, de maneira alguma fracassou, foi exatamente ao
contrário. foi a Gloriosa Vitória na Cruz, o Plano da Salvação se
Cumpriu.
O Apóstolo 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, Nosso Senhor não teria vencido a morte, o
inferno, o mundo, o pecado e o medo. Portanto, papa Francisco, a vida de Jesus não acabou com um fracasso...o fracasso da Cruz...mas com uma GRANDE É ETERNA VITÓRIA.
"A morte foi tragada pela vitória (Isaías 25,8). Onde
está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" (Oséias 13,14) (I Coríntios 15, 55) "Graças, porém,
sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor
Jesus Cristo!" (I Coríntios 15, 57)
O Rei Jesus não disse: "Eu fracassei".
Mas disse: “Eu venci o mundo”. (São João 16,33)
A Cruz não é um patíbulo de fracasso, mas um Trono de
Glória. Resplandece a Santa Cruz pela qual o mundo alcança a
salvação. Ó Cruz que Vences, Cruz que Reinas, Cruz que
Limpas todo o pecado.
“E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim
importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”
(São João 3,14-15)
"Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a
mim". (São João 12, 32)
"Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe
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deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna". (São João 3, 16)
"O Pai me ama, porque dou a minha vida para a
retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo
e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir.
Tal é a ordem que recebi de meu Pai". (São João 10, 17-18)
São Cirilo, Bispo de Jerusalém, declarou: “A cruz é a
coroa da vitória. Trouxe luz para os cegos pela ignorância.
Libertou os escravizados pelo pecado. De fato, redimiu toda a
humanidade. Portanto, não tenha vergonha da cruz de Cristo,
ao contrário, glorificai. Porque não foi meramente um homem
que morreu por nós, mas o Filho de Deus, Deus feito homem.
São Francisco de Sales - Bispo e Doutor da Igreja,
disse: “O fogo sagrado do amor de Jesus nutre-se com o lenho
da cruz”.
Como compreender, que Francisco
desfile de mãos dadas com um apóstata, defensor da causa gay abertamente e pelo visto sem medo de represálias do Vaticano. Também não
deve temer ao Deus Altíssimo!!
Aliás, será que o próprio Francisco
teme a Deus??
Digas com quem andas e eu te direi quem realmente
és!!
O pior cego é aquele que não quer enxergar.
Se está escrito na Sagrada Escritura, assim vai se cumprir: “Por que primeiro deve vir a apostasia e deve manifestarse o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário,
aquele que se levanta contra tudo o que é Divino e Sagrado,
ao ponto de tomar o lugar no templo de Deus, e apresentar-se
como se fosse Deus”. (2 Tes. 2, 3-4)
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Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que
se perdem, por não terem cultivado o amor, a verdade que os
teria podido salvar. Por isso, Deus enviará um poder que os
enganará e os induzirá a acreditar no erro. (2 Tes. 2, 10-11)
Garabandal (Espanha), em Junho de
1963, Nossa Senhora em Aparição num
pequeno vilarejo, disse às Suas pequenas
videntes (04 meninas de 9 a 11 anos),
após a morte do então Papa João XXIII:
“Depois deste que acaba de morrer, só restam mais
três (03), e então será o fim dos tempos...”
Obs.: Vieram Paulo VI, João Paulo I e por fim João Paulo II.
Papa afirma que morte de Jesus na cruz
foi “fracasso”
Declarações do pontífice foram consideradas polêmicas
por Jarbas Aragão
A viagem do papa Francisco a Cuba e Estados Unidos
teve um peso histórico, pois foi a primeira vez que um pontífice falou diante da Assembleia das Nações Unidas e do
Congresso Americano.
A programação foi intensa e a maior parte de seus
discursos foi feito em espanhol, língua nativa do argentino
Jorge Mario Bergoglio, seu nome de batismo.
Como já tem se tornado tradição, Francisco fez declarações que geraram polêmicas e muitas críticas. Ao passar por
Cuba, não condenou o regime ditatorial dos irmãos Castro
nem a conhecida perseguição religiosa na ilha.
Limitou-se apenas a dizer que “Pessoas são mais importantes que ideologias”. Uma crítica considerada inócua diante do regime comunista e ateu sob o qual vivem os cubanos
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há décadas.
De acordo com o Christian Post, ao chegar ao solo americano, passou por Nova York, onde liderou uma cerimônia
ecumênica, com representante de diferentes religiões. O tom
de suas palavras foi de união de todos os credos no memorial
erguido em memória dos mortos no atentado de 11 de setembro de 2001.
Em sua oração, invocou o “deus de amor”, e não mencionou o nome de Jesus, segundo informações do Washington
Post.

Também fez um discurso polêmico, onde afirmou que
os muçulmanos são “irmãos” dos cristãos e definiu a morte de
Jesus na cruz como “fracasso”. O texto completo da homília
pode ser lido aqui: http://www.acidigital.com/noticias/textohomilia-do-papa-francisco-nas-vesperas-com-sacerdotes-ereligiosas-em-nova-iorque-15174/
Diante do congresso americano, não tocou no assunto
do momento nos EUA, que é a legalização do casamento gay.
Em um país que debate intensamente se o governo deve
continuar pagando por abortos, disse apenas que a humidade
deve “proteger e defender a vida humana em todos os estágios de seu desenvolvimento”.
Os conservadores esperavam que o papa falasse sobre
essas questões claramente, mas isso não aconteceu. Seu
assunto principal tem sido o clima no mundo, tópico abordado
em sua encíclica mais recente, Ladato Si.
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1 - Católico, lembre-se de que imediatamente após a
morte sua alma imortal comparecerá diante do Tribunal de
Deus: “E como é um fato que os homens devem morrer
uma só vez, depois do que vem um julgamento” (Hb 9,
27). Ali não haverá mentira, nem jogo de cintura e muito
menos suborno... Não terá pai nem mãe, nem filho ou amigo,
nem vizinho ou parente para te defender... somente sua alma
e Deus... Você está preparado para esse encontro com o
Senhor que te criou e que sabe de cada ação e pensamento
seu?“Deus, tu me sondas e conheces: conheces meu
sentar e meu levantar, de longe penetras o meu pensamento; examinas meu andar e meu deitar, meus
caminhos todos são familiares a ti” (Sl 139, 1-3).
2 - Onde morrer, ali será julgado: No fundo do mar,
estirado numa rodovia, envolto em fogo, no campo de futebol,
num prostíbulo, num bar, na rua, em casa, na igreja...: “Vós
também, ficai preparados, porque o Filho do homem
virá numa hora que não pensais” (Lc 12, 40). Pense católico: será que Deus virá para ti com amor? Você está fazendo
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por merecer?: “Deus virá com amor para os fiéis e com
terror para os ímpios” (Santo Agostinho).
3 - Agora você se gaba de ser incrédulo, rebelde, mundano, pecador... de ser católico não-praticante. Quanta loucura! Você está brincando com coisa séria... a sua “colheita” será
amarga e triste:“Não vos iludais; de Deus não se zomba.
O que o homem semear, isso colherá: quem semear na
sua carne, da carne colherá corrupção” (Gl 6, 7-8). Lembre-se de que os“engraçadinhos” não fugirão do Tribunal de
Deus... todos comparecerão diante do Senhor para prestar
contas de seus atos... também das “gracinhas”: “Porquanto
todos nós teremos de comparecer manifestamente
perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um
receba a retribuição do que tiver feito durante a sua
vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal” (2 Cor
5, 10). Você está tranquilo?
4 - Católico, acorda enquanto é tempo! Agora você foge
da oração, da Santa Missa, da confissão, de praticar boas
obras... E quando morrer? Para onde fugirá? “Para onde
fugirá quando vir o juiz indignado, por baixo o inferno
aberto, de um lado os pecadores que te acusam, do
outro o demônio disposto a executar a sentença, e
dentro de si mesmo a consciência que remorde e
castiga?” (Santo Agostinho).
5 - Lembre-se continuamente de que existe um julgamento após a morte... faça o bem enquanto é tempo, não deixe para depois o bem que você pode fazer hoje. Haverá dois
livros diante do Tribunal de Deus: o Evangelho e a consciência... ninguém mentirá:“No Evangelho, ler-se-á o que o
réu devia fazer; na consciência, o que fez. Na balança
da divina justiça não se pesarão as riquezas, nem as
dignidades e a nobreza das pessoas, mas somente
suas obras” (Santo Afonso Maria de Ligório).
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6 - Não pense que terá uma longa fila e um idoso de
barba longa sentado em uma cadeira esperando para te julgar... Será como um relâmpago... tudo muito rápido... não
haverá tempo para desculpas ou piadinhas: “Cada alma adquire naquele momento, inesperadamente iluminada
pela imensa luz de Deus, a consciência nítida e clara
de tudo o que fez de bom e de mal na vida. E como esse
conhecimento procede de Deus, está livre de erro e de
qualquer esquecimento; a sua evidência impõe-se por
si” (Edouard Clerc, monge).
7 - Naquele dia muitos te acusarão perante o Juiz: “O
Demônio recordar-te-á tudo quanto tem feito, o dia e
a hora em que pecou” (Santo Agostinho), os Anjos da
Guarda “também serão acusadores e darão testemunho dos anos em que procuraram a sua salvação, a
despeito do desprezo deste a todas as inspirações e
avisos” (Orígenes), as paredes que viram você pecar tornarse-ão acusadoras (Hab 2, 11), acusadora será a própria consciência (Rm 2, 15-16), os pecados dirão a você: “Tu nos
fizeste; somos tuas obras e não te abandonaremos”
(São Bernardo de Claraval), as Chagas de Nosso Senhor te
acusarão: “Os cravos se queixarão de ti; as cicatrizes
contra ti falarão; a cruz clamará contra ti” (São João
Crisóstomo). É preciso mudar de vida enquanto é tempo e
reparar as ingratidões e infidelidades.
8 - Católico, você vive dando golpes e enganando a
todos, de seus lábios só saem mentira e falsidade... você se
julga o maior espertalhão. Grande tolo! Quando comparecer
diante do Tribunal de Deus tudo virá às claras... suas gargalhadas se transformarão em desespero: “Com luz na mão
esquadrinharei Jerusalém” (Sf 1, 12), e: “A luz da lâmpada penetra todos os recantos da casa”(Mendoza), e
também: “Até de cada olhar tens que dar conta” (Santo
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Anselmo). Lembre-se espertalhão de que a sua hora chegará.
Você será julgado sobre os pecados passados; sobre o bem
que não fez e sobre o mal que praticou. Tudo há de ser submetido a um exame rigoroso.
9 - Os pecados que você cometeu às escondidas: Roubo, assassinato, adultério, masturbação... todos eles virão às
claras no dia do Julgamento... nada ficará encoberto. Muda de
vida enquanto é tempo, porque será impossível voltar atrás:
“Para cada um de nós há de chegar esse momento terrível em que compareceremos perante o dono da vinha para responder pelas obras que tivermos realizado na terra, boas ou más... Cada um há de sofrer o seu
juízo particular, e será o momento mais silencioso e
terrível que jamais tereis podido experimentar. Será o
tremendo instante da expectativa, em que o vosso
destino eterno estará na balança e estareis a ponto de
ser enviados para a companhia dos santos ou para a
dos demônios, sem que haja possibilidade de mudança. Não pode haver mudança; é impossível voltar
atrás” (Cardeal John Henry Newman).
10 - O seu juiz não será seu pai que sempre aprovou as
suas desonestidades, nem sua mãe que fez vistas grossas para as suas injustiças, nem seu avô que defendeu os seus erros,
nem seus irmãos que comprava a todos para não te denunciarem... O Juiz é Deus, aquele que ninguém pode enganar,
comprar ou subornar: “O Juiz é Deus. Ninguém tem dúvidas acerca deste ponto. Deve-se apenas esclarecer
que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o
poder de julgar (Jo 5, 22), porque o Filho de Deus é
também Filho do homem, e porque a fé em Cristo é a
regra pela qual se realizará esse Juízo: Tanto amou
Deus o mundo, que lhe deu o seu Filho Unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
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vida eterna (Jo 3, 16). Quem crê em Cristo, Filho de
Deus, e aceita os seus ensinamentos, esforçando-se
por praticá-los durante a vida e lutando por ser fiel,
não corre o risco de condenar-se. É uma delicadeza de
Deus Pai dar-nos como Juiz o próprio Jesus, que é
Homem e conhece a nossa fraqueza” (Edouard Clerc,
monge).
11 - Católico, não brinque com a vida... lembre-se de
que a morte pode chegar a qualquer momento. Examine com
rigor e sinceridade a sua consciência... muda de comportamento... saia das trevas enquanto é tempo... “folheie” pausadamente o livro de sua vida e o corrija agora enquanto o seu
coração ainda está pulsando: “Meu amigo, pega em tuas
mãos o livro da tua vida e folheia-o todos os dias, para
que a sua leitura não te venha a surpreender no dia do
juízo particular, nem te envergonhes da sua publicação no dia do juízo universal” (Salvatore Canals), e:
“Agora, enquanto te dedicas ao mal, chegas a considerar-te bom, porque não te dás ao trabalho de olharte. Repreendes os outros e não reparas em ti próprio.
Acusas os outros e a ti não te examinas. Pões os outros
diante dos teus olhos, e voltas as costas a ti mesmo.
Pois quando chegar a minha vez de censurar-te, diz o
Senhor, farei exatamente o contrário: virar-te-ei e
por-te-ei diante de ti mesmo. E então tu te verás e
chorarás” (Santo Agostinho).
12 - Você vive de braços cruzados como se não existisse
um julgamento após a morte... as suas mãos estão vazias
porque você não pratica o bem... você não faz frutificar os
dons divinos. Deus deu tudo para você: a vida natural e a vida
sobrenatural pelo Batismo, e tudo aquilo que elas implicam. O
tempo de sua vida, as qualidades pessoais, as próprias coisas
materiais e até o dinheiro de que necessita são dons de
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Deus... Cuidado! Deus cobrará tudo... descruze os braços e
trabalhe enquanto é tempo: “Àquele a quem muito se
deu, muito será pedido, e a quem muito se houver
confiado, mais será reclamado” (Lc 12, 48), e: “Quando
o Juiz vier, exigirá de cada um de nós tanto quanto nos
deu” (São Gregório Magno).
13 - Não adie mais o tempo de conversão. Acorda agora... muda de vida. Enquanto está vivo Deus tem misericórdia
de você... depois da morte a misericórdia desaparecerá...
somente a justiça permanecerá... não brinque: “Irritado e
implacável, então, se lhe apresentará esse Cordeiro
divino, que foi no mundo tão paciente e amoroso, e a
alma, sem esperança, clamará aos montes que caiam
sobre ela e a ocultem à indignação de Deus”(Santo
Afonso Maria de Ligório), e: “O Juízo particular dá-se, para cada alma, imediatamente após a morte. Podemos
muito bem esperar que, sendo infinita a misericórdia
de Deus, Ele concede a sua graça até o último instante
da vida humana, a fim de dar à alma a possibilidade de
fazer um ato final de caridade e contrição. Mesmo um
pecador que faça esse ato, nessa derradeira oportunidade, ainda poderá salvar-se, e o homem justo aumentará a sua esperança. Depois, porém, tudo terminou; já não há arrependimento nem mérito: no momento da morte, a alma imobiliza-se no seu destino”
(Edouard Clerc, monge), e também: “Antes do juízo podemos ainda aplacar o Juiz; mas durante o juízo, não”
(Santo Agostinho), e ainda: “Desejo, ó Juiz de minha alma, que me julgueis e castigueis nesta vida, porque
ainda é tempo de misericórdia e de perdão. Depois da
morte só será tempo de justiça” (Santo Afonso Maria de
Ligório).
14 - Não demore em se aproximar de Deus com arre68

pendimento e sincera confissão de seus pecados. Deus espera, mas nem sempre:“Se Deus espera com paciência,
não espera sempre. Pois, se o Senhor sempre nos
tolerasse ninguém se condenaria” (Santo Afonso Maria
de Ligório). O seu coração ainda está pulsando... você está
respirando... ainda há tempo de voltar para o Senhor que
morreu na cruz para te salvar. Não volte para Ele por medo do
inferno, mas sim, por ter ofendido a bondade infinita: “Se o
pecador se deixar iluminar e se arrepender – não por
medo dos castigos infernais, mas por ter ofendido a
suma e eterna bondade – ainda será perdoado. Mas se
ultrapassar o momento da morte nas trevas, no remorso, sem esperança no sangue ou, então, lamentando-se apenas pela infelicidade em que se acha – e
não por ter me ofendido – irá para a perdição” (Santa
Catarina de Sena, O Diálogo).
15 - Você pergunta o que acontecerá na hora do Juízo
com aquele católico que morrer em pecado mortal. Ele será
lançado no inferno eterno para sempre: “Finalmente, o juiz
pronunciará a sentença: 'Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno!” (Santo Afonso Maria de Ligório), e: “Quão terrível ressoará aquele trovão” (São Dionísio, Cartuxo), e também: “Quem não treme à consideração dessa horrível sentença não está dormindo,
mas morto” (Santo Anselmo), e ainda: “Será tão grande o
terror dos pecadores ao ouvir a sua condenação, que
se não fossem já imortais morreriam de novo” (Santo
Eusébio). A partir desse momento o católico verá o Diabo para
sempre no inferno: “Muito grande é esse tormento, porque o Diabo é visto no próprio ser; tão terrível é sua
fealdade, que a mente humana não consegue imaginar” (Santa Catarina de Sena, O Diálogo).
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MENSAGEM DE JESUS A SANTA
ÂNGELA DE FOLIGNO: MULHER, TUAS
MODAS CRUCIFICAM A JESUS
Oh! Mulher, repara em Mim, flagelado e coroado de espinhos! Contempla as Minhas Chagas e as Minhas
Feridas! Depois... escuta e reflete:
Durante a Minha vida terrena, vivi
como manso cordeiro; fui ao Calvário,
sem abrir a boca; tratei com doçura a
samaritana e ela se converteu; comovi
o coração de Maria Madalena, a pecadora e a fiz uma santa; ao cruzar as
ruas da Palestina, pronunciava palavras de Luz, de Paz e de
Amor; os Meus ensinamentos eram doces como mel. Mas um
dia, ao lançar um olhar divino por todos os séculos, vendo como o mal inundava, impetuoso e ultrajava os Meus Templos,
pronunciei palavras de fogo: "Ai do mundo por causa dos seus
escândalos!... Ai de quem escandalizar! Seria melhor que lhe
atassem uma pedra de moinho ao pescoço e o arrojassem no
mar!"
Quem pronuncia este "Ai", é um DEUS abandonado por
muitos sacerdotes, religiosos e leigos que não vivem, realmente, o que lhes preguei.
Sou eu, JESUS, que sofri tanto para salvar as almas; sou
Eu o Juiz Supremo da Humanidade, dessa humanidade que
entre outros pecados, Me crucifica novamente com as suas
modas indecentes!
Eu pronunciarei a sentença eterna para cada alma:
Paraíso... ou inferno!
Reflete, mulher, que segues a moda licenciosa e pensa
com serenidade, um momento, sobre os grandes escândalos
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que provocas aos que te olham, te desejam e te ferem com
frases grosseiras, por causa de tuas roupas ajustadas, transparentes, decotadas e curtas.
Oh mulher, porque ultrajas os Meus templos, fazendo
exibição de teu corpo? Porque só te ocupas em agradar e
tentar os homens?! Porque transformas a Minha Casa de Oração num lugar de anatomia, onde abundam cabeças, troncos,
extremidades e até a marca de tua roupa interior?
Os Meus templos são profanados por causa das tuas
roupas sensuais e provocadoras.
Diz-Me, mulher, as tuas virtudes onde estão? O teu
pudor, a tua modéstia, a tua humildade, onde estão?
As tuas modas, que tanto tentam, são diferentes das de
uma atéia?
Absolutamente nada! Podes até iludir-te, a ti própria
dizendo "Que mal há em seguir esta moda?" ou "As outras
mulheres também o fazem!" e ... "Há sacerdotes que não proíbem e até aceitam!"... Esta ilusão, é para ti, mas a realidade é
bem outra diferente. A conduta incorreta de tantas mulheres,
mesmo cristãs, não justifica a má conduta própria. Se as outras mulheres se quiserem condenar, seguindo o que o mundo
as apregoa, porque hás tu de te condenar?
Todos os pecados que provocam nos outros, as tuas calças "coladas", shorts, mini-saias, blusas e vestidos transparentes e decotados, fora ou dentro da igreja, são imputáveis
aos que te olham, mas mais que a ninguém, são imputáveis a
ti, que és a sua causa voluntária.
Eu o Legislador Divino, disse: Se alguém olhar para uma
mulher com malícia, já pecou em seu coração.
A moral que Eu ensinei é uma, inviolável e eterna, enquanto que as modas são muitas. A Minha Igreja, não tem
modas! O mundo tem-nas todas.
Se, realmente, Me amas... deves seguir a Minha Vida,
cheia de abnegação e sacrifício... Por isso deves abandonar as
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modas que atentam contra a Moral e a Fé!
Estreita é a porta que conduz ao Céu e larga a que leva
ao Inferno; a maioria elege a ultima.
Estar contra as modas indecentes e não as usar é muito
difícil; é necessário muito amor para Comigo, para não se
deixar arrastar por elas.
Eu fui enviado ao mundo, não para fazer a Minha Vontade, mas a d'Aquele que Me enviou. Tu foste enviada ao mundo, não para viver, fazer e usar o que te apetece, mas para
realizar a Minha Santa Vontade.
Ou tu estás Comigo, ou estás contra Mim! Ou estás
Comigo, ou estás com as modas sem pudor... o que escolheres dar-te-á a Eternidade da Minha Glória, ou a eternidade das
penas.
Quando a morte te arrancar deste mundo cheio de vaidades e luxos sem razão e chegardes a Minha Presença para
ser julgada... vendo os pecados que os homens cometeram
ao olhar para o teu corpo escassamente coberto tu própria
ficarás envergonhada.
Que pretexto poderás então apresentar-Me? Ai de ti
mulher pelos teus escândalos! Ai de ti que perdeste o pudor e
a vergonha! Por que procedes assim? Por que Me crucificas
novamente com os cravos da tua imodéstia?
Quando, de forma irrespeitosa, Me recebes na Comunhão, quanta amargura sinto ao entrar no teu corpo, que é
motivo de tantos pecados nos homens, e de mau exemplo
para as poucas mulheres que tu, com desdém e desprezo,
chamas "antiquadas"! Asseguro-te, que muitas destas antiquadas estão Comigo, enquanto muitas "modernas" sem
pudor, como tu, estão "gozando no inferno".
Os casamentos que se celebram, também esbofeteiam
ao Meu Rosto, quando as noivas e madrinhas se aproximam
do Altar meio despidas, assim como muitas de suas convidadas... Tem a hipocrisia tal, que mesmo seminuas levam no
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pescoço uma formosa cruz metálica, sinal de sua "grande
catolicidade". A verdade é que são sepulcros branqueados,
cheios de luxo por fora e ...vazias de humanidade e caridade
por dentro.
Ai, ai, ai! De todos aqueles sacerdotes que temem, ou
não querem proibir que se espezinhem e profanem os Meus
templos, com a nudez das modas. Muitos deles deixaram-se
seduzir pela sua presença e não querem ser rigorosos no
cumprimento de seus deveres. Eu fui atraiçoado por um falso
apóstolo. E hoje, há falsos sacerdotes, religiosos e leigos, que,
de forma clandestina, estão trabalhando para destruir a Minha Igreja. Falseiam a Minha Doutrina, permitindo tudo e
criando um Cristianismo fácil...
Nos Meus Templos vêem-se coisas mais profanas. Por
exemplo: Maquilagens, penteados exóticos, jóias, amuletos,
óculos de sol, finos e raros tecidos... Outros, por sua vez
dedicam-se a: Comer, fumar, conversar, dormir, estudar, namoriscar, cruzar as pernas, aplaudir, bailar, cantar canções
profanas, e os "parabéns a você", bisbilhotar, passear admirando obras de arte, tirar fotos durante a Santa Missa, etc, etc,
como se estivesse num pic-nic. Pobre deles! Estão convertendo a Minha Casa de Oração em lugar de Pecado e... ninguém sai em Minha defesa... Todos calam e fogem... Ninguém
se arrisca e todos lavam as mão como Pilatos.
Onde estão os que deram a sua vida por Mim? Se um
político, um desportista ou um artista lhes dizem: "Façam
isso! Usem aquilo!" todos os imitam... Eu, em troca, prometolhes o Prêmio Eterno se cumprirem os Meus Mandamentos e
quase ninguém faz caso dos meus convites.
Ai, ai, ai! Das minhas religiosas que, nas suas instituições e colégios, não aconselham as suas alunas sobre a sã
e correta maneira de se vestirem!...
Ai, ai, ai! Das freiras que adaptam sua vestimenta as das
mulheres mundanas; os vossos pecados estão a esgotar a
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Minha paciência!...
Ai, ai, ai! Dos pais e mães que, seguindo o ritmo imoral
das modas pervertem os filhos com o uso das mesmas e os
tornam motivo de escândalo!...
Ai, ai, ai! De todos aqueles seculares que não resolvem
aconselhar com energia tantos irmãos equivocados, sobre a
necessidade e a obrigação de abandonarem as modas e ações
que desvirtuam o Meu Evangelho!...
Ai, ai, ai! De todas aquelas pessoas que, de uma ou
outra maneira, fomentam, comercializam e permitem toda
espécie de despudor! Sei muito bem que quereis corromper a
mulher para assim com mais facilidade, destruirdes a Minha
Igreja, a Família e a Pátria!...
A todas as pessoas digo: É responsável do pecado quem
o comete e quem, tendo o dever de impedi-lo, covardemente
não o impede! "Tomam-se severas medidas para lutar contra
a fome, as pestes a pobreza e as impurezas da atmosfera, mas
contempla-se com complacência, a contaminação dos Espíritos" (Papa Paulo VI).
A Minha justiça destruiu as cidades imorais de Sodoma
e Gomorra. Pior será o castigo que terá lugar dentro de pouco
tempo, como vem anunciando a Minha Santíssima Mãe em La
Salette, Lourdes, Fátima e outros lugares.
Oh! Almas que viveis no lodo imoral, na vida cristã fácil,
cômoda e libertina, semeando por toda parte a morte espiritual, olhai-Me crucificado...! Meditai sobre o Inferno, onde
caem tantas almas, que no seu tempo, viveram dando-se a
todos os gostos, prazeres, modas, diversões, etc., etc. Que
será de vós?
As mulheres que quando viviam eram louvadas, aplaudidas, admiradas, imitadas e perseguidas por tanto exibicionismo dos seus corpos, agora, quem se recorda delas?
Onde estão as suas conquistas? Onde estão seu dinheiro,
jóias, fama? Onde estão os corpos que tanto mostravam?
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Fogo eterno os consome, fogo que devora e não mata... Ao
contrário, as que aqui viviam modestamente, suportando azedas críticas e zombarias que ferem, por causa de seu pudor e
respeito para Comigo, gozam para sempre a eternidade na
Minha companhia e na de Maria, Minha Mãe Santíssima.
Se a tua mão, o teu pé, o teu olho... as tuas modas são
motivo de escândalo, corta-os e atira-os para longe de ti, pois
mais te vale entrar SEM eles no Reino dos Céus, que caíres
COM os mesmos no Fogo Eterno. Quem teme e respeita os
homens e as modas não é digno de Mim!
A todos os homens e mulheres digo: Apartai-vos das
modas ofensivas e pecaminosas... ainda que percais a família,
amigos, dinheiro, fama e a própria vida.
Aos meus fiéis, bispos, sacerdotes, religiosas e seculares, convido-os a que com Prudente Valentia, defendam a
Minha Causa e os Meus templos do aviltamento das modas
obscenas e vergonhosas; caso contrário, o Braço da Minha
Divina Justiça cairá rigoroso sobre todos aqueles que tem
obrigação de dar testemunho da Minha Vida.
Bem aventurado quem escuta as Minhas Palavras e as
pratica.
Santa Ângela de Foligno
Veja na Sagrada Escritura sobre as vestes:
“A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se
vestirá de mulher: aquele que o fizer será abominável diante
do Senhor, seu Deus” (Deut. 22, 5).
“Eis que venho como um ladrão! Feliz aquele que vigia e
guarda as suas vestes para que não ande nu, ostentando a
sua vergonha!” (Apoc. 16, 15).
“Aqueles que está no campo não volte para buscar as
suas vestes, porque não dará tempo” (Mt. 24, 18).
“Amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O
homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos
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servos: Amarai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas
exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamadas, e poucos os escolhidos” (Mt. 22, 12-14).
“A MODÉSTIA É MÃE DO AMOR VERDADEIRO”
(São João Crisóstomo)
“São Paulo quer que as mulheres cristãs (o que
há de entender-se também dos homens) se vistam
segundo as regras da decência, deixando de todo
excesso e imodéstia em seus ornatos”. (São Francisco
de Sales, Filotéia, Parte III, Cap. 25); isto é, deixando de lado
toda moda escandalosa.
São Dionísio Areopagita escreve: “Salvar as almas, é
entre as obras divinas, a mais divina. Portanto, induzir
as almas ao pecado pelo escândalo é, entre as obras
diabólicas, a mais diabólica.”
Que é o escândalo?
Escândalo é uma palavra, ação ou omissão que leva o
próximo a ofender a Deus, e expõe assim a dar a morte à sua
alma. A mulher que usa roupa imoral (minissaia, tomara-quecai, transparentes, short, alcinhas, calça centropê, e outras
modas pagãs), é escandalosa; ela trabalha com o demônio,
para perder as almas que Jesus Cristo veio remir com o seu
Preciosíssimo Sangue. Esse tipo de mulher peca duas vezes:
uma na ação que pratica, outra na ação que faz praticar o seu
semelhante. Faz-se culpada de dois crimes, e por isso digna
de dois castigos: “Certamente, uma mulher que veste
roupa imoral pode condenar-se. E pode condenar-se,
quer pelo pecado que comete ela mesma, quer por que
causa a condenação de outras pessoas” (São João
Eudes). Ora, se já é criminoso tirar ao próximo a vida do
corpo, quanto mais grave não é o crime de perder-lhe a alma:
“Se o sangue de Abel bradou ao céu por vingança, qual
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não será o brado do Sangue de Jesus Cristo contra
aqueles que dão escândalo... quem dá escândalo,
completa a obra do demônio, seduzindo as almas e
levando-as à eterna perdição; é pior que o demônio,
que afinal nada mais pode fazer senão rodear-nos
qual leão que ruge, porém, do modo invisível e em
certa distância, sempre em atitude de fugir quando
nota resistência de nossa parte. Inteiramente outra é
a influência de quem dá escândalo. Este, com semblante de amigo se acerca de nós; à nossa resistência
ele opõe suas blandícias, e não desiste dos seus maus
intentos enquanto não os tiver realizado” (Pe. João
Batista Lehmann, Euntes Praedicate! Vol. III).
Para essas mulheres escandalosas, secretárias e satélites do demônio, estão reservadas estas palavras de Nosso
Senhor Jesus Cristo: “Quem escandalizar a um destes
pequeninos, que crêem em mim, melhor é que se lhe
pendure ao pescoço uma mó de atafona, e seja lançado no fundo do mar” (Mt 18,6). Melhor lhes seria, fossem
lançadas ao fundo do mar muitas mulheres escandalosas, que
pelo exemplo péssimo que dão com suas roupas depravadas,
ocasionam a queda e a perdição de seu próximo. Ao fundo do
mar deviam ser submersas as artistas que lançam roupas
depravadas; as costureiras que confeccionam roupas imorais;
os estilistas que desenham modelos indecentes e todas as
mulheres que fazem uso destas vestes mundanas e satânicas.
A MULHER QUE USA OU INCENTIVA A ROUPA
IMORAL É ASSASSINA
O mau exemplo da moda imoral, já arrastou e continua
arrastando milhares de pessoas de todas as idades para o
abismo do mal, principalmente os homens curiosos.
A roupa imoral é uma TARRAFA ou REDE, que as PES77

CADORAS DE SATANÁS usam para pescar as almas dos homens curiosos que não mortificam os olhos. A esses curiosos
diz-lhes Jesus: “E, se o teu olho te escandaliza, arrancao e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com
um olho só para a vida do que, tendo dois olhos, seres
atirado na geena de fogo” (Mt 18, 9), e no livro de Jó diz:
“Eu fiz um pacto com meus olhos: para não olhar para
uma virgem” (31, 1).
A ASSASSINA, de todas a mais ASSASSINA, é aquela
mãe que compra ou manda fazer roupas escandalosas para as
suas filhas. Essa mãe profana a inocência da criança.
Em Levítico 18,21 diz: “Não entregarás os teus
filhos para consagrá-los a Moloc, para não profanares
o nome de teu Deus”. Estes sacrifícios de crianças que se
“fazia passarem” pelo fogo, isto é, que eram queimadas, são
um rito cananeu condenado pela Lei (Lv 20, 2-5; Dt 12, 31; 18,
10).
As mães idólatras jogavam as suas criancinhas dentro
do deus Moloc (tinha fogo na barriga): “... por seus deuses
chegaram até a queimar os próprios filhos e filhas!”
(Dt 12,31; Sl 105, 36-38).
A mãe que compra, manda fazer e incentiva ou obriga a
sua filha a usar roupas imorais, mata a inocência da filha,
entregando-a não ao deus Moloc, e sim, ao demônio. Essas
mães idólatras, que idolatram essas modas do demônio agem
totalmente contra os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana: “Os pais devem então ensinar a seus
filhos o valor da MODÉSTIA CRISTÃ, da SOBRIEDADE
NO VESTIR, da necessária AUTONOMIA EM RELAÇÃO
ÀS MODAS, característica de um homem ou de uma
mulher com personalidade madura” (Sexualidade Humana: Verdade e Significado, nº 97).

78

COMO SE DEVE VESTIR UMA
AUTÊNTICA CATÓLICA
O nosso corpo é templo de
Deus, por isso, é preciso vesti-lo
com pudor (Cf. 1 Cor 6,19-20).
É triste ver meninas e moças seminuas em todos os ambientes. Esta maneira pagã de
vestir mostra abertamente que os pais estão falhando na
educação de seus filhos, sendo que esta omissão os fará chorar amargamente no futuro.
A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, orienta os
pais sobre a maneira corretíssima e pura de formar os seus
filhos na moral católica: “A prática do pudor e da modéstia, no falar, no agir e no VESTIR, é muito importante
para criar um clima apropriado à conservação da
castidade, mas isto deve ser bem motivado pelo
respeito do próprio corpo e da dignidade dos outros...
os pais devem vigiar a fim de que CERTAS MODAS e
certas atitudes imorais não violem a integridade da
casa” (Sexualidade Humana: Verdade e Significado, nº 56),
e: “A moda não deve nunca fornecer uma ocasião próxima de pecado” (Pio XII, Alocução “Di gran cuore”, nº 30).
É ainda mais triste e escandaloso ver senhoras casadas,
que são chamadas para serem exemplo e luz para as meninas
e moças, andarem como verdadeiras “adolescentes levianas
ou mocinhas pagãs”: “Visto que durante a puberdade um
rapaz ou uma jovem são particularmente vulneráveis
as influências emotivas, os pais têm o dever, através
do diálogo e do seu ESTILO DE VIDA, de ajudar os
filhos a resistir aos influxos negativos que chegam do
exterior e poderiam levá-los a subestimar a formação
cristã sobre o amor e a castidade” (Sexualidade Humana:
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Verdade e Significado, nº 97).
Uma mulher casada pode se enfeitar quando for desejo
do marido, é importante lembrar, que esse enfeite não consiste em usar roupas imorais, se lambuzar de batom, banhar
no perfume ou usar adornos extravagantes, como se fosse
uma árvore de natal ou burro de cigano: “O luxo e exagero
do teu vestido, acusam a fealdade do teu interior” (São
Bernardo de Claraval), e: “Se te enfeitares com vaidade e
exagero, para atrair os olhares dos outros, não digas
que és interiormente casta e pudica” (São Cipriano), e
também: “Uma mulher pode e deve se enfeitar melhor
quando está com seu marido, sabendo que ele o deseja; mas, se o fizesse em sua ausência, haveria de perguntar-se a quem quererá agradar com isso”.
(São Francisco de Sales, Filotéia, Parte III, Cap. XXV).
NÃO PROFANES A SANTÍSSIMA EUCARISTIA
Espantoso é o que se narra na Sagrada Escritura (Lv 10,
1ss). Nadad e Abiú, filhos de Aarão, tomando os turíbulos,
puseram neles fogo profano e incenso, e com isso, contra a
proibição de Deus, entraram para exalar perfumes no tabernáculo santo. Em um segundo, um fogo que se desprendeu do
altar investiu contra eles e abrasou-os. Os seus cadáveres, assim como estavam, foram atirados fora; foi proibido descobrir
a cabeça em sinal de luto, rasgar as vestes em sinal de pranto
por eles.
Tremendo castigo! Mas pensai quão mais tremendo
será o castigo das mulheres (meninas, adolescentes, moças,
senhoras e idosas), que ousam aproximar-se da Sagrada
Comunhão com as suas roupas imorais (minissaia, tomaraque-cai, transparentes, short, alcinhas, calça centropê, e outras modas pagãs). Os dois filhos de Aarão haviam profanado
o lugar santo que Deus, com sinais especiais, abençoara; mas
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as mulheres que com fogo profano, ou seja, com as ROUPAS
IMORAIS e com a irreverência no coração, recebem a Santíssima Eucaristia, essas profanam o Corpo e o Sangue do próprio Deus.
Para se aproximar da sarça ardente onde estava Deus,
foi imposto a Moisés que tirasse o calçado; mas aos Apóstolos,
antes de receberem a Comunhão, foi imposto não somente
tirarem o calçado, mas deixarem lavar os pés pelo próprio
Jesus, para significar a limpeza que Deus quer de nós quando
nos aproximamos do banquete dos Anjos.
A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, mãe zelosa
e preocupada com os seus filhos, orienta-os sobre a recepção
da Santíssima Eucaristia dizendo: “A atitude corporal (gestos, roupa) há de traduzir o respeito, a solenidade, a
alegria deste momento em que Cristo se torna nosso
hóspede” (Catecismo da Igreja Católica, 1387).
Aos bispos e sacerdotes que sentem medo de corrigir
essa profanação da Casa de Deus, São Gregório Magno diz:
“Pois da mesma forma que uma palavra inconsiderada
arrasta ao erro, o silêncio inoportuno deixa no erro
aqueles a quem poderia instruir. Muitas vezes pastores imprudentes, temendo perder as boas graças dos
homens, têm medo de falar abertamente; e segundo a
palavra da Verdade, absolutamente não guardam o
rebanho com solicitude de pastor, mas por se esconderem no silêncio, agem como mercenários que fogem do lobo... A palavra divina censura aqueles que
vêem falsidades porque, por medo de corrigir as
faltas, lisonjeiam os culpados com vãs promessas de
segurança; não revelam de modo nenhum a iniqüidade dos pecadores porque calam a palavra de censura. Por conseguinte a chave que abre é a palavra da
correção porque ao repreender, revela a falta a quem
a cometeu, pois muitas vezes dela não tem cons81

ciência” (Da Regra Pastoral, Lib. 2,4: PL 77. 30-31).
A Santíssima Virgem disse em Fátima: “Virão modas
que ofenderão muito ao Senhor”. Com certeza elas já
chegaram, e os pregadores continuam mudos e pecando por
omissão: “Todas as sentinelas são cegas, nada percebem; todas elas são uns cães mudos, incapazes de
latir; vivem a resfolegar deitados, gostam de dormir”
(Is 56, 10).
A Santíssima Virgem fala de modas que OFENDERÃO
a Deus. Essa teoria: “Deus olha somente o coração”, é totalmente falsa e difundida por aqueles que não querem mudar
de vida.
POR QUE A MÃE DE JESUS NUNCA PECOU?
A pergunta feita no título é respondida nele mesmo.
De fato, justamente por ser Mãe do
Senhor Jesus é que Maria foi por Deus
preservada de todo o pecado.
Aliás, Ela foi a primeira criatura salva pelo Sangue de Cristo. Segundo ensina a santa fé Católica, todo o gênero humano foi salvo pela morte de Jesus Cristo
na cruz do calvário.
A única diferença, porém, é que todos nós fomos salvos
após pecar; Nossa Senhora, ao contrário, foi salva antes de
pecar, ou seja, em previsão dos méritos infinitos da morte de
Jesus Ela foi liberta do pecado.
Isso se justifica apenas e tão somente pelo fato de Ela
ter sido escolhida para tornar-se a Mãe do Filho único do Deus
vivo.
É inconcebível. Não consigo imaginar que o Verbo de
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Deus se tornara carne num ventre pecador.
Não posso crer que o Deus Todo-Poderoso
se misturara com o pecado. Jesus é o puro,
o imaculado. Ele não poderia ser o puro se
tivesse vindo de um ventre impuro.
Quem diz isso é Jó 14, 4: “Quem do
imundo tirará o puro? Ninguém.”
O próprio Jesus disse que uma árvore má não pode dar bons frutos (Mt 7,18).
É evidente, portanto, que sendo Jesus o puro, sua Mãe
só poderia, por causa dEle, ser também Imaculada. Quando
dizemos isso, alguns ingenuamente alegam que se para ser
Mãe de Cristo Maria tinha que ser Imaculada, então, a mãe
dela também teria de ser, a avó também e assim sucessivamente.
Maria foi gerada pelo poder do Espírito Santo, da mesma forma como Jesus, porque os pais de Maria, São Joaquim
e Santa Ana estavam com idade avançada e não podiam ter
filhos.
Antes, porém de responder a essas dúvidas, fazemos
duas perguntas:
1) Se Deus quisesse, Ele teria o poder para salvar Maria
pelos méritos de Cristo na cruz?
2) Se Jesus é Deus, é o puro, o imaculado, não é lógico
que Ele preservasse do pecado a mulher da qual receberia a
carne e o sangue humanos?
O mal das pessoas que levantam esses questionamentos é pensarem que defendemos a Imaculada Conceição de
Maria por ser Ela a excelente por natureza, pura por natureza.
Não. Isso não é verdade. O especial, o magnífico, o excelente,
o puro por natureza só o é o Senhor Jesus, não
Maria nem ninguém.
Maria tornou-se pura porque foi reservada para se tor83

nar o templo vivo no qual habitaria o próprio Deus; só por isso. Se Ela não tivesse
sido escolhida para ser a Mãe de Jesus,
claro que Ela teria pecado.
Assim, portanto, resolvemos e respondemos as dúvidas mencionadas antes.
Ora, sendo Maria Imaculada não é
obrigatório que Sua mãe e Sua avó, por
exemplo, o sejam, pois Ela, Maria, não é a especial no caso.
Ela não precisava de uma mãe imaculada.
Jesus, sim, por ser o especial, o Deus Todo-Poderoso,
necessitava de um templo humano puro, reservado só para
Ele. Maria tornou-se especial porque seu filho é o especial.
Note bem, Jesus é o especial, Maria tornou-se especial para
ser seu templo.
Há inúmeras passagens bíblicas que nos vem confirmar
essa verdade.
Conforme as Santas Escrituras, tudo o que é oferecido
para Deus é em especial a Ele reservado. Deus é o Senhor de
tudo, o único, o Soberano, o Excelente. Tudo dEle é especial, é
Santo, é Sagrado.
De acordo com Gn 4,3-7, Deus se agradou da oferta de
Abel por ele ofertar o especial para o Senhor; por outro lado,
Caim não o agradou por deixar de ofertar o melhor. É lógico,
portanto, que tudo de Deus e para Ele deve ser especial.
Se você, quiser notar que a especialidade de Deus exige
que seus pertences sejam puros, sagrados, leia atentamente
dos capítulos 25 a 35 do livro de Êxodo.
Para tanto, vamos destacar aqui alguns pontos importantes desses capítulos. Ali, Deus ordena a Moisés para fazer
um tabernáculo para si. Mas para a confecção daquele lugar,
Ele mesmo dá as regras. Tudo deve ser especialmente reservado.
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Tudo deve ser produzido de ouro.
Como o ouro é a coisa mais valiosa que
temos, a Deus ele deve ser oferecido. Além
dos querubins, os pratos, as colheres, as
coberturas e as tigelas seriam feitas de
ouro. Veja Ex 25,18.29.
Conforme Ex 25,31 até os castiçais
seriam de ouro. Em Ex 25,23.24 diz que a
madeira da mesa seria de cetim e coberta de ouro. Até as cortinas foram delicadamente trabalhadas. (Veja Ex 26).
O altar também foi feito de madeira de cetim (Ex 27). O
azeite para acender as iluminarias era de azeite puro (Ex 27,
20). As vestes sacerdotais eram santas (Ex 28,2.3).
Para oferecer sacrifício ao Senhor, o sacerdote Aarão e
seus filhos deviam ser ungidos e santificados (Ex 28,41.43;
29,1). O cheiro da oferta deveria ser suave, pois é reservada a
Deus (Ex 29,18). Tudo que pertencia ao sacerdote teria de ser
santificado (Ex 29,21.27.29.35-37.42-46).
Por Ex 29,46 sabemos que tudo devia ser santificado
para que Deus habitasse “no meio deles”.
O altar do incenso era de cetim e coberto de ouro (Ex
30, 1.3). A pia era de cobre (Ex 30, 17-21). O azeite da unção
era santo (Ex 30, 22-38). O incenso também (Ex 30, 35-38). O
propiciatório era de ouro (Ex 37,6). E a Arca era especialíssima
(Ex 37,1-5). Sobre a Arca estudaremos à frente.
Êxodo 30,29 ainda é mais forte. Na Bíblia evangélica (a
de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida) diz
assim: “Assim santificarás estas cousas, para que sejam
santíssimas: tudo o que tocar nelas será santo.”
Observe que tudo que era daquele tabernáculo deveria
ser santificado, e tudo que tocasse naquelas coisas santas
também era santificado. Aliás, tudo deveria ser mais do que
santo, deveria ser santíssimo. Leia Ex 40, 10.11.13.15.
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Conforme Ex 3,5 o lugar onde Deus
aparecia a Moisés era santo e para nele
pisar Moisés deveria tirar as sandálias. O
rosto de Moisés resplandecia só porque ele
falara com o Senhor (Ex 34,29-35).
Ora, se tudo que era reservado para
Deus devia ser santificado, devia ser especial, devia ser puro; se até o monte era
santo só porque o Senhor ali falava com Moisés; se as vestes
sacerdotais também deviam ser santificadas; se os sacerdotes deviam se santificar para oferecer sacrifício a Deus; se o
altar e tudo o que fosse do tabernáculo devia ser santificado, e
sabemos que tudo no AT prefigura o Novo, é lógico, então,
para ser a Mãe de Deus, para gerá-lo em seu ventre Maria
devia também ser santificada, devia ser preservada do
pecado.
Se o rosto de Moisés resplandecia só porque ele vira o
Senhor, é evidente, portanto, que para o Verbo se tornar carne
em Maria, Ela devia ser Imaculada. Se para Deus habitar no
meio do seu povo tudo devia ser santificado, é lógico que para
Deus habitar em Maria Ela não podia ter pecado.
O templo que Salomão construiu para ser morada de
Deus também teve de ser perfeitamente trabalhado. Era tudo
coberto de ouro e assim como o tabernáculo de Moisés, foi
feito o melhor porque a morada do senhor deveria ser
perfeita.
“E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa.” (1Rs
5,17).
“Assim edificou Salomão aquela casa, e a aperfeiçoou.”
(1Rs 6,14).
Perceba a preocupação com a perfeição dos objetos e
da casa do Senhor. Para maior detalhe leia os capítulos 6,7,8 e
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9 inteiros do livro citado e leia ainda o 2º
livro das Crônicas, capítulos 3,4,5 e 6.
Ezequiel também teve uma visão de
um templo novamente bem trabalhado,
novamente perfeito (Leia Ezequiel do capítulo 40 ao 48). Tudo visto ali era o mais perfeito possível, já que a perfeição do senhor
exige evidentemente que seus pertences
sejam também perfeitos.
Belém, cidade humilde, seria altamente engrandecida
porque o Senhor nela nasceria. Leia Miquéias 5,1.2 e Mateus
2,6. Nota-se, assim, que a especialidade do Senhor exige a
exaltação, a santificação, a pureza de seus pertences.
Em 1 Cor 3,16 claramente S. Paulo nos diz que o nosso
corpo é santo, por ser templo de Deus.
Novamente, a conclusão que daí tiramos é que o templo
de Deus tem que ser santo. Veja que nosso corpo é santo por
ser morada espiritual do Senhor. Imagine, então, para ser
morada dupla dEle; para ser morada espiritual pela fé (Lc
1,42) e morada humana, dando-lhe a carne e o sangue.
Por que, conforme Apoc 21,27 nada de impuro entra na
Jerusalém celeste?
Justamente porque o Senhor quer uma morada pura. É
lógico, portanto, que para Deus poder morar 9 meses no
ventre de Maria Ela tinha que ser purificada antes de nascer.
Há um detalhe na visão do templo tida por Ezequiel
muito interessante.
No capítulo 44,2 ele nos fala de uma porta que será
“fechada, e não se abrirá; ninguém por ela passará, porque o
senhor Deus de Israel entrou por ela.” É interessantíssimo
esse trecho.
Até a porta por onde Ele entra mais ninguém entrará.
Ela será exclusividade dEle, ser-lhe-á reservada. Aqui
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mais uma vez comprova-se o dogma da
Imaculada Conceição da mãe.
Maria devia ser reservada para o
Senhor, tinha de ser purificada, senão seria
incapaz de conter o Senhor. Aqui também
se justifica o dogma da Sua virgindade
perpétua. Maria foi a porta pela qual o Verbo de Deus chegou até nós; Ela, portanto,
era exclusividade dEle. Ao passar por Maria, mais ninguém
poderia dela nascer. A especialidade do Senhor é tão grande
que até o jumentinho da entrada em Jerusalém e o túmulo em
que o sepultaram eram-lhes reservados (Mt 27,60; Mc 11,2;
Lc 19,30; 23,53; Jo 19,41).
A situação mais clara fica quando sabemos que Maria já
estava na mente de Deus desde séculos atrás. Desde que Eva
levou Adão a pecar, ali mesmo Deus prometera uma mulher,
Maria, a qual seria a porta por onde o Salvador viria. O senhor
já tinha reservado Maria. Evidentemente também Ele já tinha
planejado aperfeiçoá-la para que Ela pudesse se tornar o
templo único do Deus feito homem. (Gn 3,15; Is 7,14).
A maioria dos cristãos cremos que Maria engravidou de
Jesus sem relação sexual. Por que defendemos essa santa
doutrina?
Justamente porque cremos na especialidade do Cristo.
Ora, sendo Jesus especial era necessário que seu nascimento fosse especial. Não entendo, porém, porque alguns
cristãos têm dificuldade em entender a pureza de Maria.
Ora, sendo Jesus especial, fazia-se necessário que Sua
Mãe também o fosse. Não é por méritos dEla, mas por causa
da especialidade e bondade de Jesus.
O próprio fato de Jesus ter nascido numa manjedoura é
prova inconteste de Sua especialidade. De fato, a especialidade, a bondade e a humildade de Jesus exigiam que Seu
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nascimento fosse num lugar simples, humilde, longe dos erros dos poderosos.
Até hoje os próprio inimigos da Imaculada Conceição chamam Terra Santa o
lugar onde Cristo nasceu. Sendo Santa a
Terra onde o Senhor pisou, é logicamente
Santíssimo o ventre onde Ele fora gerado.
É Santo o ventre que lhe deu a carne
e o sangue humanos.
Outro objeto santo que embora fabricado no tabernáculo de Moisés deixamos para falar dele isoladamente é a Arca
da Aliança. Ela tem toda uma particularidade que nos remete
obviamente a Maria.
Vejamos:
A Arca era um objeto de madeira de cetim, coberta de
ouro puro, com o propiciatório em cima, em cima dela e com
duas imagens de querubins por cima do propiciatório. O
propiciatório também era feito de ouro puro e do meio das
duas imagens de querubins Deus falava com Moisés. Observe
como era especial o lugar onde Javé falava com Moisés seu
servo. Leia Ex 25,10-22.
Esse objeto era tão sagrado que não podia ficar em
qualquer lugar no tabernáculo de Moisés ou no templo de
Salomão.
Era reservado um lugar especial chamado de “Santo
dos Santos” ou “Lugar Santíssimo”: Ex 26,33.34; 1Rs 6,16.19;
8,6,; 2 Cron 5,7.
Nem Aarão, o sacerdote, podia entrar freqüentemente
no lugar onde ficava a Arca (Lv 16,2).
Eleazar teve que ser consagrado para que guardasse a
Arca em sua casa (1Sm 7,1). Os sacerdotes e levitas são os
únicos que podiam carregar a Arca em procissão (Dt 10,8;
31,9; 1Cron 15,2).
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Para carregá-la eles tinham que se
santificarem (1Cron 15,14). Ninguém podia olhar para dentro do lugar onde estava
a Arca (Nm 4,5.15.20).
Oza morreu por tocar a Arca (2Sm
6,6.7; 1Cron 13, 9.10). Uns homens foram
feridos por ousarem olhar para dentro da
Arca (1Sm 6,19). A Arca é roubada e sair a
Arca de um lugar significava sair a glória de Deus (1Sm
4,21.22). Na terra dos filisteus, para onde levaram a Arca, os
homens foram afligidos de hemorróidas (1Sm 5,1-12).
A Arca é levantada ao som de alegria (1Sm 4,5.6; 2Sm
6,15; 1Cron 15,28).
Levantar-se Deus e sua Arca, é o que chamava o povo
do Senhor Deus (Nm 10,35; 1Cron 28,2; 2Cron 6,41.42; Sl
132, 8).
A Arca vai indicar lugar de descanso e levantá-la é
levantar-se o Senhor (Nm 10,33-36). Através dela, Deus livra
do mal (1Sm 4,3-8).
A casa de Obede-Edom é abençoada por receber esse
Objeto Santo (2Sm 6, 11.12; 1 Cron 13, 14). Deus, o próprio
Deus, ordenou a Josué que fizesse procissão com a Arca
durante seis dias para que Jericó fosse restaurada (Josué 6
inteiro).
Por causa da Arca, Israel passa a pé enxuto pelo rio
Jordão (Josué 3 inteiro e 4,7.18). Josué e todos os anciãos de
Isarel se prostraram diante da Arca do Senhor (Jos 7,6).
Você percebeu tanta especialidade desse objeto?
Notou que apesar de tanto respeito pela Arca, Deus não
se revoltou, mas até incentivou em vários momentos o respeito por ela? Percebeu que aí não houve idolatria?
Percebeu que há diferença entre idolatria e respeito
pelas coisas sagradas?
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Outra coisa: sabe por que aquele objeto era tão sagrado assim? Porque ele
guardava a palavra de Deus, o testemunho, ou seja, as tábuas da lei (Ex 25,16;
31,18; 32,15; Dt 10,2.5; 1Rs 8,9; 2Cron
5,9.10, 6,11; Hb 9,4).
A Arca era, então, Sagrada por guardar a Palavra do Senhor.
Ora, a Palavra do Senhor é Jesus, o Logos, o Verbo de
Deus (Jo 1,1; 1 Jo 1,1).
A Palavra se fez carne em Maria e habitou entre nós (Jo
1,14; Gl 4,4).
Ora, sendo Jesus a Palavra verdadeira, Maria é a Nova
Arca.
Portanto, Ela tem toda a glória que aquela antiga Arca
possuía. Assim como a primeira Arca abençoara a casa de
Obede-Edom ao lá entrar (1Cron 13,14), assim também a
casa de Isabel é abençoada ao receber Maria (Lc 1,41).
Assim como Davi se sentiu honrado em receber a Arca
em sua casa (2Sm 6,9), assim também Isabel se felicita por
receber Maria em sua casa (Lc 1,43).
Você percebeu que João Batista saltou de alegria no
ventre de Isabel ao ouvir a voz de Maria? (Lc 1,41).
Davi já havia dançado de júbilo diante da 1ª Arca (2Sm
6,16). Assim como Davi e todo o Israel encheu-se de júbilo por
estarem diante da arca (2Sm 6,15), Lc 1,42.44 mostra como
Isabel e João Batista se encheram de júbilo por estarem diante da Nova Arca do Senhor, Maria, que carregava a Palavra de
Deus, o Senhor Jesus.
Ora, se Maria é a Arca da Nova Aliança, então Ela deve
ter sido pura e não poderia haver qualquer tipo de pecado
nela.
Se não era idolatria todo aquele respeito que se tinha
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pela antiga Arca, também não o é o respeito que temos por
essa Nova Arca, a Mãe de Jesus. Sendo Maria a Nova Arca, Ela
tem, com certeza, um lugar todo especial na nova Israel, a
Igreja do Senhor.
Ao senhor “Saulo Almeida Campos”
PROTESTANTE
Prezado, graças a Deus sou sacerdote da Igreja Católica, ÚNICA IGREJA fundada por Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Sou sacerdote e tenho o dever de AVISAR as ovelhas
católicas sobre os LOBOS que andam com a Bíblia debaixo do
braço trabalhando para SEDUZI-LAS.
DEFENDER as OVELHAS não é uma novidade, mas
sim, é dever de cada sacerdote.
LEIA com atenção essas passagens Bíblicas.
Disse Jesus Cristo: “Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por
dentro são LOBOS ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis” (Mt 7, 15-16), e: “Pois hão de surgir FALSOS
CRISTOS e FALSOS PROFETAS, que apresentarão
grandes sinais e prodígios de modo a ENGANAR, se
possível, até mesmo os ELEITOS” (Mt 24, 24), e também:
“Rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais ALERTA
contra os provocadores de dissensões e escândalos
contrários ao ensinamento que recebestes. EVITAIOS. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras melífluas
e lisonjeiras seduzem os corações dos INOCENTES”
(Rm 16, 17-18).
Será que Jesus Cristo e São Paulo cometeram algum
pecado?
Você perguntou onde está escrito que a Igreja Católica
é a única Verdadeira.
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Prezado, Jesus é o FUNDADOR da Igreja Católica... e
com certeza Ele FUNDOU apenas UMA IGREJA.
Leia esses trechos da Sagrada Escritura:
Mt 16, 18: “... tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a MINHA IGREJA”. Ele não disse MINHAS IGREJAS.
At 8, 3: “Quanto a Saulo, devastava a IGREJA...”.
At 9, 4: “Saulo, Saulo, por que me persegues?”.
Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: “Eu sou
Jesus, a quem tu estás perseguindo” (At 9, 5).
Assim como Saulo caiu do cavalo, você também
“Saulo” cairá.
1 Cor 15, 9: “Pois sou o menor dos apóstolos, nem
sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a
IGREJA de Deus”.
Ef 5, 32: “É grande este mistério: refiro-me à relação entre CRISTO e a SUA IGREJA”.
Caríssimo Saulo, hoje existem milhares de igrejolas
(seitas); a qual delas essas passagens bíblicas se refere? A
nenhuma, pois o protestantismo começou a existir a 1500
anos depois da fundação da Igreja Católica.
Gostaria de saber quem FUNDOU a SEITA que você
frequenta. Qual é o nome da igrejola?
Você disse também que BASTA CRER para ser salvo.
Os DEMÔNIOS CRÊEM e estão no INFERNO: “Tu crês que
há um só Deus: Ótimo! Lembra-te, porém, que também os demônios crêem, mas estremecem” (Tg 2, 19).
Jesus Cristo viveu mais de TRINTA ANOS com sua
QUERIDA MÃE e nunca reclamou dela; por que vocês protestantes são tão AZEDOS, ARDIDOS e AMARGOS para
com a VIRGEM MARIA?
Prezado, deixe de enganar as pessoas com mentiras e
falsos milagres. Volte para Deus enquanto é tempo.
Atenciosamente,
Pe. Divino Antônio Lopes FP.
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ATENÇÃO CATÓLICO!
Católico, seja DECIDIDO, CONVICTO, VERDADEIRO, CORAJOSO, FIRME, FIEL... e aprenda a dizer NÃO
aos protestantes mentirosos, que, como SERPENTES
VENENOSAS, trabalham FURIOSAMENTE para SEDUZIR
as almas imortais.
Leia com ATENÇÃO esse trecho dos Atos dos Apóstolos 13,6-10: “Tendo atravessado toda a ilha até Pafos,
aí encontraram um mago, FALSO PROFETA, que era
judeu e se chamava Bar-Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, o qual mandara chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a Palavra de Deus. Elimas, porém, o mago - assim se traduz o
seu nome - COMEÇOU A OPOR-SE A ELES, PROCURANDO AFASTAR o procônsul da FÉ. Então Saulo, que
também se chamava Paulo, repleto do Espírito Santo,
FIXANDO NELE OS OLHOS, disse: 'Homem CHEIO de
TODA FALSIDADE e de TODA a MALÍCIA, FILHO do
DIABO e INIMIGO de TODA a JUSTIÇA, não cessarás
de PERVERTER os CAMINHOS do SENHOR, que são
RETOS?”
Bar-Jesus (Elimas), FALSO PROFETA, começou a
opor-se a eles, procurando AFASTAR o procônsul da FÉ.
Católico, é assim que agem os PROTESTANTES: mentem desavergonhadamente... caluniam violentamente... seduzem incansavelmente e trabalham furiosamente para perverterem os CATÓLICOS.
Diante dos ATAQUES FERRENHOS desses LOBOS
MENTIROSOS e CALUNIADORES, devemos nos defender
e responder com a mesma coragem do Apóstolo São Paulo:
“FIXANDO NELE OS OLHOS, disse: 'Homem CHEIO de
TODA FALSIDADE e de TODA a MALÍCIA, FILHO do
DIABO e INIMIGO de TODA a JUSTIÇA, não cessarás
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de PERVERTER os CAMINHOS do SENHOR, que são
RETOS?” (At 13, 9-10).
Católico, não tenha os PROTESTANTES como IRMÃOS SEPARADOS, mas sim, como INIMIGOS PERIGOSOS que querem te LEVAR para o INFERNO; porque FORA
da Igreja Católica NÃO HÁ SALVAÇÃO: “Não há salvação
fora da Igreja” (São Cipriano), e:“Firmemente crê, professa e prega que ninguém que não esteja dentro da
Igreja Católica, não somente os pagãos, mas também,
judeus, hereges e cismáticos, não poderão participar
da vida eterna e irão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que antes
de sua morte se unam a Ela” (Concilio de Florença), e também: “Esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode se salvar” (Pio IV).
Católico, não se deixe SEDUZIR pelos PROTESTANTES, mas trate-os com FIRMEZA e CORAGEM, assim como
o Apóstolo São Paulo tratou Bar-Jesus (Elimas).
Lembre-se continuamente de que o PRIMEIRO
"DOGMA" PROTESTANTE é SEDUZIR os católicos, leválos para o caminho da perdição, para o inferno eterno.
Católico, os MUÇULMANOS perseguem os católicos
com a espada; os HINDUS perseguem os católicos com o
fogo; os COMUNISTAS perseguem os católicos com o choque elétrico... e os PROTESTANTES perseguem os católicos
com a LÍNGUA.
DEUS SEMPRE ALERTOU SEU POVO
ATRAVÉS DOS PROFETAS
Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar Seu segredo aos Profetas, Seus servos (Amós 3,7).
O Profeta de Deus, ele é odiado, chamado de falso
profeta e mentiroso e etc.
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Isso é pura verdade, mas o profeta aconteça o que
acontecer, não ficará em silêncio, ele transmitirá a mensagem
de Deus, para alertar o povo.
Lembre-se que Jesus Cristo foi morto pelos Romanos,
mas odiado e perseguido pelos líderes da igreja (Sumos Sacerdotes) da época, tanto foi que eles entregaram-No às
autoridades para ser morto pelo fato de Cristo falar a verdade
e condenar a apostasia deles.
O seguidor de Cristo seguirá as pegadas sangrentas de
Jesus, será também incompreendido, caluniado, difamado e
perseguido.
O mundo prefere ouvir as palavras dos falsos profetas.
O povo escolheu Barrabás e rejeitou a Jesus Cristo, hoje continuam a escolher o lado fácil, a moda, o modernismo e rejeitam a Palavra de Cristo (Evangelho).
O profeta verdadeiro tem de ser rejeitado pela maioria,
pois isto atesta que ele é de Deus. A palavra de Deus corta a
Alma (Hebreus 4,12).
A imoralidade e apostasia reinam, o mundo está de mal
a pior, a igreja está afastada dos caminhos de Cristo. Além da
Sagrada Escritura, Deus nos envia um profeta do sul do Brasil
no Estado de Santa Catarina que desde 1972, vem alertando a
humanidade através das mensagens Celestiais da “A Palavra
Viva de Deus” que recebeu por locução interior de Jesus,
Maria e Santos, todas vem nos alertando para o grande dia do
Senhor. Das quais ninguém deveria duvidar, pois Deus deixou
um grande sinal para todos poderem ver e comprovar: num
pequeno pé de árvore, em cada galho uma letra que formou a
palavra “DEUS”, este fenômeno ocorreu em Taquaras no município de Balneário Camboriú-SC, e está exposto na capela do
Profeta.
A Sagrada Escritura narra a respeito do nosso Profeta:
“Assim falavam os que temem o Senhor. Mas o Senhor ouviu
atento: Diante Dele foi escrito “O LIVRO” que conservava a
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memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o Seu
Nome” (Malaquias 3,16). Há 43 anos que esse profeta vem
batendo de porta em porta, com estas mensagens, vindas do
Céu, e é Deus que usou a mão do profeta para escrever todas
estas mensagens, assim como fez com todos os profetas do
velho e do novo testamento. Não desprezem este profeta sem
pelo menos conhecê-lo.
“Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera
como estúpido, para assim confundir os sábios; Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem
importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia,
para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante Dele” (Cor. 1,
26-30). Os homens sábios e inteligentes, não ligam para Deus
desprezaram os dez mandamentos. Por isso que estamos vivendo neste mundo tão conturbado, onde a violência e a maldade predominam em todos os setores.
Feliz daquele que ouve os conselhos deste profeta e
segue seus ensinamentos, porque estará trilhando o caminho
da salvação. Leia com muita atenção está passagem da Sagrada Escritura: (Atos dos Apóst. 3,22-23).
A messe é grande, mas os operários são poucos.
Procure se informar sobre o final dos tempos você vai
ver o que está a caminho, veja este site: “www.anovaordem
mundial.com”.
Eugênio Schoma
Uma das terríveis lacunas deixadas pelo
Sinodo é a total ausência de referência ao
pecado no qual vivem as pessoas que se
encontram em uma união adúltera
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04.11.2015 - Impressões sobre o Sínodo (II): Ser
ou não ser, eis a questão.
Existe pecado, e pecado mortal? Ser ou não ser
católico de verdade – eis toda a questão!
Por Padre Romano | FratresInUnum.com
O debate suscitado na Igreja e na mídia, a respeito da
Comunhão aos casais em segunda união, depois de um casamento contraído validamente por um ou pelos dois “cônjuges”, deixa de lado uma questão fundamental: existe pecado,
e pecado mortal? E, mais ainda: quem se encontra objetivamente numa situação de pecado, pode salvar-se?
Uma das terríveis lacunas deixadas pelo Relatório final
do recém concluído Sínodo sobre a Família, em particular nos
polêmicos e ambíguos nn. 84-86, é a total ausência de referência ao pecado no qual vivem as pessoas que se encontram
em uma união adúltera.
Sim, adúltera.
Por mais que se possa apelar ao sofrimento em que se
encontram tais pessoas, e por mais graves que tenham sido as
razões que levaram à separação de um casamento anterior
válido, o fato é que essas pessoas estão vivendo numa situação de pecado e em perigo de se perderem eternamente!
A primeira atitude da Igreja, ao acolher essas pessoas –
uma atitude de verdadeira misericórdia! – é de ajudá-las a se
confrontarem com a verdade divinamente revelada, sobre a
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unidade e indissolubilidade do matrimônio, e a buscarem o
único caminho possível: o da conversão e da mudança de
vida. Caminho este que poderá ser árduo e longo, mas que
não pode ficar pela metade. Seria um gravíssimo erro, tanto
para essas pessoas como para todos os demais fiéis, propor
soluções pastorais de “integração” que, inevitavelmente, levariam à acomodação artificial a uma situação objetivamente
grave, que teria consequências fatais, isto é, em breves palavras, a condenação eterna ao inferno.
Mas, que consciência têm nossos pastores dessas verdades fundamentais? A perda da consciência do pecado é,
certamente, o maior drama da nossa época. E se aqueles que
são chamados a pregar o Evangelho a todas as gentes, e a
anunciar que, sem conversão, não há salvação, omitem-se em
anunciar tais verdades, estamos diante de uma situação
catastrófica! De fato, o discurso atual, dentro da Igreja, e que
se refletiu sobre o Sínodo, é o de quase absoluto silêncio sobre
as verdades últimas da nossa existência – os novíssimos -:
morte, juízo, inferno e paraíso, e sobre o pecado, que condiciona a nossa salvação. Verdades basilares da nossa Santa
Religião, e que devem determinar a nossa vida sobre esta
terra, porque, como diz Nosso Senhor, “que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a sua alma?”
(Cf. Mc 8, 36)
Estamos, portanto, no coração da crise da Igreja, que é
uma crise de fé. Fé na Redenção, cuja visão parece – ao menos no discurso e na prática pastoral – distanciar-se sempre
mais da sua intrínseca conexão com o pecado, que é a causa
de todos os males, temporais e eternos, do homem. Cristo se
torna o amigo, o companheiro de caminhada dos homens, o
defensor das causas mais nobres da humanidade, e não o
Salvador, o Redentor que vem para tirar o pecado do mundo,
para reconciliar o ser humano com Deus, livrando-o do pecado. Não é, pois, de se admirar que a abordagem do Relatório
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seja toda ela de cunho sociológico e antropológico. Palavras
como integração, acolhida, avaliação da situação concreta,
quando dissociadas, ainda que indiretamente, da verdade integral da Revelação, reduzem a mensagem evangélica a uma
mera filantropia e a uma misericórdia que quer quase que
justificar o pecado a todo custo.
Certamente, não há nada de novo no que acabo de
dizer: afinal, este é o discurso que, há muito, ecoa a partir dos
púlpitos e cátedras, e de inúmeros simpósios e congressos.
Contudo, parece que entramos numa nova fase, na qual
aqueles que receberam autoridade máxima para ensinar a
verdade e dissipar as trevas do erro, também se dobram a
essa linguagem humanística e relativista. Pastores que foram
constituídos como tais para conduzir as ovelhas a Cristo emanam um perfume sedutor de ovelhas, mas, na verdade - conscientemente ou não -, tornam-se lobos vorazes, que abrem as
portas do abismo para um rebanho que não consegue mais
distinguir o bem e o mal, se não houver quem o ajude.
Atualíssimas, portanto, são as palavras de Paulo VI a
Jean Guiton, seu amigo e confidente, pouco tempo antes de
morrer: “Há uma grande perturbação neste momento da
Igreja, e o que se questiona é a fé. O que me perturba, quando considero o mundo católico, é que dentro do catolicismo
parece, às vezes, que pode predominar um pensamento não
católico, e pode suceder que este pensamento não católico
dentro do catolicismo se converta, amanhã, como o pensamento mais forte. Porém, nunca representará o pensamento
da Igreja. É necessário que subsista uma pequena grei, por
muito pequena que seja”. Dizeres de um Papa que, certamente, não pode ser rotulado de tradicionalista e que, em
outro momento de grande lucidez, afirmou que “por alguma
brecha a fumaça de Satanás entrou no Templo de Deus” (29
de junho de 1972).
A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é, certamente,
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indefectível e santa. Porém, o dano que causa às almas um
ensino vago e ambíguo não pode deixar-nos tranquilos. Por
amor à verdade, por amor à salvação eterna das almas, a
começar pela nossa própria, não podemos calar a verdade.
Nas últimas décadas, tem-se falado tanto de profetismo na
Igreja, geralmente associado à denúncia das injustiças sociais. Pois bem: é preciso nadar contra a corrente – como os
profetas!
Faz-se mister denunciar, como S. João Batista, a maldade do pecado, da impureza, do adultério, e lembrar que nenhuma integração forçada pode garantir a salvação eterna, se
não estiver profundamente enraizada na verdade. É necessário lembrar, também aos Pastores da Igreja, que existe um
inferno eterno, para onde todos – incluindo eles – podem ir, se
não se converterem. É fundamental que a pregação da Igreja
volte a ser “sim ou não, pois tudo o mais vem do Maligno”(cf.
Mt 5, 37).
O problema do Sínodo é, pois, uma questão de fé, da
verdadeira fé, da fé católica, sem a qual não podemos nos salvar. O dilema é este: a perda da fé católica. Ser ou não ser
católico: eis a questão, a grande e decisiva questão!
Fonte: http://fratresinunum.com
============================
Nota de www.rainhamaria.com.br
Diz na Sagrada Escritura:
"O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, conservado puro; pois Deus julgará os
imorais e os adúlteros". (Hebreus 13, 4)
"Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se
unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só
carne." (Efésios 5, 31)
“Eu, porém, vos digo: todo aquele que rejeita
sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se
trate de matrimônio falso; e todo aquele que desposa
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uma mulher rejeitada comete um adultério". (São
Mateus 5, 32)
ONU já a serviço do anticristo, planeja usar chip
para identificar (escravizar) toda a humanidade

04.11.2015 - O programa Fantástico mostrou no último
domingo (01), como o governo brasileiro quer retomar a
confecção do Registro Civil Nacional que reunirá todos os
dados do cidadão em um único chip, incluindo a identificação
biométrica (digitais). A proposta não é nova, foi lançada pelo
presidente Lula 10 anos atrás.
O motivo da retomada desse
cadastro é por que o Brasil assinou e está promovendo os 17
novos “Objetivos Globais” que a
ONU lançou dia 25 de setembro.
Segundo o Prophecy News,
escondida na proposta 16, que
atende pelo nome genérico de “Paz” está o compromisso de
cada nação em fazer cartões de identificação biométricos de
cada homem, mulher e criança no planeta até 2030. Já existe
uma base de dados central em Genebra, Suíça, que fará o
controle dos dados. Chama-se Plataforma Única de Serviços
de Identidade (UISP, na sigla em inglês).
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O Sistema de Gestão de Identidades da Accenture (BIMS, na
sigla original), guardará dados
biométricos como impressão facial, da íris e as digitais. O objetivo é fazer um cadastro para
posterior rastreamento, se necessário.
O texto do subponto 9 da resolução afirma: “Até 2030,
fornecer identidade legal para todos, incluindo o registo de
nascimento”. Uma leitura cuidadosa de outros documentos
recentes da ONU, a aposta é no registro que já está sendo
usado para o cadastramento dos refugiados na Europa.
O site da ONU afirma: “O Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR) está a avançar com os
seus planos para usar a tecnologia biométrica para identificar
e rastrear os refugiados, e selecionou um fornecedor para o
projeto. Accenture, um fornecedor internacional de serviços
de tecnologia, ganhou no concurso e irá supervisionar a implementação da tecnologia em um contrato de três anos”.
Os novos cartões de identificação biométrica após serem testados com sucesso em campos de refugiados, estão
prontos para serem adotados de maneira global. Isso será feito por cada um dos países signatários dos Objetivos Globais.
No Brasil o primeiro passo
já foi dado através do cadastramento biométrico obrigatório
para todos os que desejam votar. Ao total, cerca de 30 milhões de pessoas já fazem parte
do banco de dados nacional.
O novo documento acompanhará as mudanças nos registros do cidadão, desde o seu
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nascimento até o seu óbito. “Quem não sonha sair de casa
carregando apenas um documento, em vez de ser obrigado a
andar com vários deles na sua carteira ou na sua bolsa?”,
afirmou a presidente Dilma no lançamento do projeto, que
seguiu para ser votado pelo Congresso.

Segundo a presidente, o governo vai investir todos os
recursos humanos e financeiros necessários para finalmente
viabilizar a criação de um único número de identificação o
quanto antes.
Fonte: Gospel Prime
Escreva para nós pedindo informações e materiais de divulgação
desta obra de Deus. Eugênio Schoma - Rua Azulão, 21 - Bairro
Ariribá - CEP 88338-505 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
Fones: (47) 3367-7110 / 3360-7167 e Cel.: (47) 9112-8000 (Tim)
ou (47) 9234-1114 (Vivo) ou pelos sites: www.ceifadores.com.br
www.apalavravivadedeus.com.br e www.rainhamaria.com.br
E-mail: eugenio@ceifadores.com.br
Peça também pelo wattsapp: (47) 9222-3334 (Eugênio)
Ouça a voz de DEUS! Todos os dias através do Profeta Católico
Pedro II, pelos sites : www.ceifadores.com.br e
www.apalavravivadedeus.com.br Santa Missa todos os dias às 8:00hs
da manhã aos Domingos 8:30hs. Reze o Santo Rosário
todos os dias a partir das 5:00hs da manhã e às 15:00hs.
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