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Católico &quot;aposenta&quot; o diabo
Consulente: Marciel
Localizaçao: São Paulo - SP - Brasil
Abri o Site de vocês e me senti envergonhado, agredido no meu ser católico. Vocês não
sentem vergonha de falar tanto no diabo? Não sabem que ele ficou amarrado aos pés da cruz?
Em vez de falar tanto no pecado , porque vcs não falam do amor? Vcs defendem tanto a missa
como "santo sacrificio"e esquecem a palavra do profeta repetida por Jesus "não quero sacrificio
e sim misericordia". A eucaristia é Ceia, e antecipação do banquete celeste, realizado não para
os "Justos" mas para os pecadores, os famintos e despossuidos.Vcs não se envergonham de
falar tanto de condenação? Saibam que as prostitutas entraram antes de nós...Num mundo
marcado pela injustiça, incompreensào, falta de dialogo os textos de voces deixa claro uma
intolerancia religiosa. Raça de viboras.

Prezado Maciel, salve Maria!
Muito obrigado por sua carta e por suas ofensas.
Por sua carta, porque ela contém tantos erros doutrinários, que prova que estamos certos. Por
suas ofensas e ódio, porque comprovam que estamos com Cristo e com a Igreja, porque ser
odiado sem razão é uma prova de estarmos certos.
Preocupar-me-ia receber elogios de uma pessoa com tantos erros doutrinários e com tanto
ódio.
O demônio, diz você, ficou amarrado ao pé da cruz.
Você teria razão, ao dizer isso, se quisesse dar a entender que a Cruz de Cristo venceu o
demônio. Mas você entende que o demônio perdeu toda a possibilidade de atuar. O que é
falso.
Vou lhe dar algumas provas de seu erro.
No Horto, enquanto suava sangue, Nosso Senhor recomendou aos apóstolos:
"Vigiai e orai, para que não entreis em tentação" (Mt XXVI, 41).
Os evangelhos estão repletos de alusões a ação do demônio.
São Pedro, depois do Calvário, em sua segunda Epístola nos ensinou:
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"Sêde sóbrios e vigiai, porque o demônio, vosso adversário, anda ao redor de vós, como
um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na Fé" (II Pedro, V, 8).
Será que você não está se esquecendo desse leão que ruge em torno de mim e de você
também?
E no Apocalipse, Cristo nos diz que "Satanás será solto de sua prisão, e sairá e seduzirá as
nações" (Apoc. XX, 7).
E a Igreja, por ordem do Papa Leão XIII, determinou que se rezasse, após cada Missa, a
oração pedindo a Deus que precipitasse Satanás no inferno, e que impedisse que os demônios
que andam pelo mundo para perder as almas tivessem êxito?
Essa oração deixou de ser rezada, e o resultado foi o crescimento da ação do demônio.
E a pior astúcia que o demônio pode nos fazer é a de fazer pensar que ele não existe, e que
ele não atua.
E a falta de caridade de sua carta é prova dessa ação.
Por que tanta preocupação sua em negar a ação do demônio contra a qual Cristo nos preveniu
tanto?
E sua falta de caridade, meu caro, não é um bom sinal.
Que Deus lhe dê a paz e o guarde de toda influência do maligno é o que lhe desejo, de todo o
coração,
In Corde Jesu, semper,
Orlando Fedeli.
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