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Simulação de missa engana os fiéis
Consulente: Marco Alexandre Bianchi
Localizaçao: São Paulo - SP - Brasil
Escolaridade: Superior concluído
Profissão: Analista Comercial
Religião: Católica
Boa Noite professor Orlando.
Venho por meio desta novamente te agradecer. Ao resgate de mais um católico.
E graças ao senhor estou aprendendo História e como ser um verdadeiro católico.
Sempre rezo pelo senhor, pela conversão de mais pessoas e pelas almas de meus parentes já
falecidos.
Minha dúvida é a seguinte:
Indo em viagem para Rio Claro, eu estava atrasado, até corri com o carro para chegar no
horário da missa. visitei meu pai rapidamente e fomos para a missa eu e meu filho.
Missa na Igreja de São Benedito em Rio Claro - SP
Precisamos do nosso alimento para a alma, mas durante a missa não houve a consagração.
Não entendi, por que isto ? Mas houveram a entrega da hóstia, será que ela estava
consagrada ?
Após a missa, perguntei a um fiel por que não houve a consagração ? Ele me respondeu que o
padre já havia deixado a hóstia consagrada. Mas quem celebrou a missa então ? O fiel me
respondeu que foi o diácono ! É possível isto professor ? Fiquei muito triste, pessoas de minha
ciade natal estão sendo enganadas ?
Salve Nossa Senhora, mãe de Deus e nossa mãe
Marco

Muito prezado Bianchi,
salve Maria!

Muito obrigado por suas orações. Que Deus lhe pague e o ajude sempre.
O que você me conta é incrível.
Isso não é Missa.
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No fundo, é uma simulação.
Uma cerimônia assim não tem valor sacramental, engana as pessoas, e favorece erros
gravíssimos contra a Fé. Ela acostuma o povo à idéia de que o Padre é desnecessário. Com
isso fica-se a um passo do protestantismo.
Recomendo-lhe que não assista uma cerimônia desse tipo.
Um abraço.

In Corde Jesu, semper,
Orlando Fedeli
Leia também: Celebração da palavra certamente não é uma missa
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