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Carta de um carismático que conheceu Jesus na RCC
Consulente: Ronan
Localizaçao: Contagem - MG - Brasil
Religião: Católica

E-mail: ronanddd@...

todo o contesto de blasfemia proferida por voce
fere cinco artigo do catecismo da igreja catolica um deles e a simonia
nao sei se voce sabe o significa!..mais e so ler o catecismo na parte
da idolatria e voce vai percebe que voce nao deve nen comungar
vim conhecer jesus com vinte anos porque a vida dos antigos na
sua grande maioria era esta homens machista cheio de orguhlo
homens que gostava de por moral mas na verdade sua vida
era vergonhosae nao servia de exenplo nen para cachorro
trabalho com jovens drogados todos eles tem o mesmo
problemas familia destuturada.o pior e que nao sabe como
resolver o problema
muita dessas familia e catolica mas a tristeza e que muitos
padres pensao com voces que nosso DEUS permite doençao
drogas etc.. e que devemos aceitar tudo como voce mesmo
disseque nao existe cura quando sitou de forma diabolica
um texto biblico (curei em seu nome nao os conheco)
distorceu a palavra de JESUS pense nisso
voces nao e nada . somos no brasil 12 milhoes de carismaticos
se levantarmos voces cai

afinal o voces realmente e porque catolico nao
porque voces anda por fora das doutrina da igreja
tenho 31 anos e ouvir falar de jesus e sentir na rcc
e como voce esiste varios padres que e a verdadeira
decadencia da igreja .porque os inimigos da igreja catolica e alguns padre bispos ceebs
monfortinos e outros mais
pior de tudo todos se dizem catolicos na verdade inimigos
da salvaçao humano

tenho centenas de testemunhos de pessoas que foran libertas pela sua pregaçao
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fico muito triste porque pessoas com o seu pensamento e a verdadeira desgraça
da nossa igreja
porque a sua pregaçao nao consegue liberta catolico nen dentro de um saco
molhado porque voce nao tem unçao nenhuma por isso critica
se precisar de testemunhos para calar sua boca tenho centanas
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