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Maldições de um jovem que presta culto ao Monsenhor
João Clá Dias, chefe dos Arautos do Evangelho
Consulente: Lucas
Localizaçao: São Paulo - SP - Brasil
Religião: Católica

E-mail: lucas_cnsr@...

Esse tal de Orlando Fedido é um pifiu,miseravel,revolucionário,revoltado e além de tudo se tem
consciencia do que publica sobre os arautos está vivendo fora da graça de Deus mostrando
que não se pode confiar.

Pois o Senhor Dr. Plinio foi mais importante do que Carlos Magno pois por causa dele é que
será implantado o Reino de Maria.

E se osculamos aos pés do monsenhor é porquê prestamos um culto de veneração a ele
devido as suas boas obras em favor da Igreja Una Santa Católica Apostolica e Romana que
sinceramente não sei se vocês que o auxiliam nisto estão dentro dela.

e publica isso por inveja e orgulho pois não conquistou este prestigio e sim ódio por ser
revolcionário e amigo do demonio.

Antes de publicar estes artigos seria mais proveitoso para ele se a terra o tragasse.
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E sinceramente espero que se arrependa e va se confessar com o próprio monsenhor.

E enquanto não fizer isto por favor não termine os artigos com In Corde Jesu, semper.
e até se redimir lhe lanço uma maldição.
A maldição de Deus Todo Poderoso Pai Filho e Espirito Santo desça sobre ti e permaneça
para sempre.Amém
In Jesu et Marie
Lucas

Muito prezado Lucas, salve Maria.

Muito lhe agradeço sua carta e sua maldição. Por suas palavras, vejo o que Monsenhor
Scognamiglio e seus asseclas dizem de mim para os novatos da sua seita.
Você me deu mais uma prova de que a loucura entre os sequazes de Plínio e de
Monsenhor Doutor Scognamiglio cresceu e que a inteligência diminuiu.

In Corde Jesu, semper,
Orlando Fedeli
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