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Monsenhor Bom Senso
Consulente: Lavoisier Castro
Idade: 39
Localizaçao: São Paulo - SP - Brasil
Acabei de ler essa cronica, e como ex-tfp, impossivel nao me ver dentro dela, e apesar de
passados 20 anos de "apostasia" me sinto de certa forma aliviado e consolado com suas
palavras.
Me lembro de como o sr era desprestigiado dentro das sedes, e eu mesmo, na minha inocencia
infantil, recordo-me de te-lo hostilizado discretamente.
Hoje me arrependo por isso, peco desculpas e entendo o porque do seu alijamento :
conhecimento e bom senso sao inimigos do fanatismo.
Professor Fedeli, parabens ! O sr e um grande lutador, da verdade e do Catolicismo.

Muito prezado Lavoisier,
salve Maria!

Lembro-me de ter ouvido o seu nome, e creio que o conheci naqueles tempos. Foi numa
manhã, há tantos anos, se não me equivoco...
Infelizmente, depois de tantas manhãs, de tantos anos, de tantos sofrimentos e tantas lutas,
me esqueci de seu rosto.
O envelhecimento traz esquecimento naturalmente. Mas como não há mal que não venha
para bem, não me lembro absolutamente de ter sido magoado por você.
Graças a Deus, perdoei e perdôo todo o mal que me fizeram pessoalmente, mesmo aqueles
de quem não me lembro.
Mas, de você, jamais esquecerei estas palavras de sua carta, que revelam a grandeza de
sua humildade e sua lealdade em reconhecer um erro de seu tempo infantil.
Que Deus lhe pague! Que Deus lhe pague! E tanto! E muito!
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Suas palavras me trouxeram grande consolação!
Que Deus lhe pague com muito bem!
Seria demais pedir-lhe que me enviasse seu número de telefone?
E mais, poderia convidá-lo a vir à minha casa, um dia, para tomar um café, afim de poder lhe
dar o abraço bem amigo de um velho professor para um menino que vi há tantos anos?
Seria para mim uma alegria.
Que Deus o cubra de suas graças, e que Nossa Senhora o abençoe por tanta lealdade.

In Corde Jesu, semper,
Orlando Fedeli
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