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Visões absurdas na RCC
Consulente: Vanusa Ignacio
Localizaçao: Embú - SP - Brasil
Escolaridade: 2.o grau concluído
Profissão: Analista de Atendimento
Religião: Católica

Caro Prof Orlando,
Louvado seja Jesus...
Escrevo-lhe, desta vez, para relatar os acontecimentos que presenciei em retiros e encontros
presididos pela RCC. Gostaria de alertar os cristãos que hoje pertencem a esse movimento, e
aos demais, estejam eles convictos de sua fé, ou confusos, como eu me sentí há muito pouco
tempo. Por diversas vezes pedí ao Senhor nosso Deus que me honrasse com a graça do
discernimento, para professar sem medo minha fé, exercendo a capacidade de separar o joio
do trigo. Eis que o Senhor não exitou em responder-me, inclinado para mim Seus ouvidos e
agraciando-me com o esplendor da Verdade, pois embora eu viva em pecado, sei onde não
mais devo ir procurar auxílio.
Meu único objetivo é mostrar a todos que é preciso ter cuidado com nossas ações, gestos e
palavras, pois a quem nada conhece, nada lhe será cobrado, mas a quem muito foi dado, muito
será cobrado. Irmãos, não "comamos e bebamos" nossa própria condenação.
Lembro-me de um episódio onde nos encontrávamos em um momento de oração em um
retiro, e o pregador que o presidia começou a indagar-nos, a respeito da oração em línguas.
Quem tinha essa prática, devia apresentar-se erguendo a mão, e quem não a tinha, dirigir-se-ia
ao centro de um círculo que em breve se formaria. Claro que não erguí a mão, e permanecí na
mesma posição, procurando concentrar-me em Jesus, e pedindo insistentemente o seu auxílio,
pois eu estava extremamente constrangida e confusa com a visão que eu tinha diante de meus
olhos, e com as palavras que ouvia. Só não saí da sala para não chamar mais atenção. E o
pregador começou a proferir as seguintes palavras: "Hoje se vocês ainda não oram em línguas,
passarão a orar..."
Foi muito estranho, pois hoje percebo que era como se este homem tivesse tamanha
autoridade para ministrar os dons de Deus, dando-os a quem bem quiser e quando quiser. Já
participei de inúmeros acontecimentos semelhantes, e eles estão sempre querendo impor-nos
o dom das línguas, como se o possuíssem. As palavras ou sílabas proferidas são sempre as
mesmas: shilarabaria cantara... Estranho isso, não? Para mim, oração em línguas era oração
em "línguas", e não uma repetição de sílabas sem origem nem sentido.
O único pecado que não tem perdão é aquele que é cometido contra o Espírito Santo. Por
conhecer essa orientação do Senhor, escondí por anos meus sentimentos e opniões sobre a
RCC. Tinha medo de estar pecando. Mas hoje conheço meus objetivos, e eles se resumem no
cumprimento da vontade de Deus. Quero encontrá-lo, sem orgulho e sem pretensões; sem
ignorância e sem hipocrisia; "pois haverá um dia do senhor contra todo o orgulhoso e
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arrogante, contra todo aquele que se eleva e se engrandece."
Fui aspirante das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena durante 1 ano, e esse
período muito me ajudou a ter coragem de ser quem sou, e viver minha própria espiritualidade,
pois homem nenhum pode lhe dizer como orar, pois isso foi o próprio Cristo quem nos ensinou.
Em outra ocasião, também em um retiro, aconteceu o que é conhecido como baile do Espírito.
A "gota d"água". É feito durante a noite. Apaga-se as luzes, tira-se as cadeiras, e alguém nos
pede para fechar os olhos e não abrir por motivo algum. O ministério de música entoa canções
e o "baile se inicia", com uma voz orientando-nos a imaginar que estamos "dançando com o
Espírito Santo", ou com a Virgem Maria. Isso varia. Eu estive lá, e permanecí na mesma
posição, resistindo insistentemente a uma força que tomava conta do meu ser de forma tão
brusca que me provocava ódio. Sensação de que Deus não estava conduzindo aquilo tudo, e
se não vinha d"Ele, eu não queria estar alí. Esse retiro inteiro fui alvo dos mais diversos olhares
e julgamentos, por ter minha própria espiritualidade, meu próprio jeito de orar, de louvar, e não
seguir o que todos fazem. Ou seja, por ser conservadora. Chegaram a pensar que eu tinha
"problemas sérios", e que provavelmente estava resistindo a ação de Deus. No final, pediramme "desculpas por qualquer coisa", pois haviam percebido que meu único "problema" era NÃO
SER CARISMÁTICA.
O repouso no Espírito. Esta é das mais conhecidas práticas carismáticas, que acontece até
mesmo em missas, o que para mim é um tremendo absurdo, pois nada tem a ver com a
liturgia. Pessoas - normalmente duas - se aproximam de você, e começam a orar em voz alta
ou sussurrando, mas de modo que se é possível ouvir o que dizem. Em alguns casos, você
recebe "ajuda" para cair. Em outros, acaba acontecendo. Já aconteceu comigo duas ou três
vezes. Sentí minhas pernas tremerem e não pude sustentar-me. Quando você cai, eles te
amparam, te ajeitam no chão, e normalmente fazem o sinal da cruz em sua testa. Aguns dizem
que saem do corpo, outros que tem visões. Mas eu fiquei plenamente consciente, ouvindo tudo
ao meu redor. Um pouco estagnada, mas normal. Sentí-me descansando, o que é bastante
aceitável, pois qualquer um que se põe a deitar, seja na cama, sofá ou chão sentirá o mesmo.
O que posso dizer-lhes, amados irmãos, é que a queda foi real e involuntária. Quanto a ação
do Espírito Santo? Bom, se tal prática realmente nos levasse à um encontro verdadeiro, e não
só a uma hipótese, acho que provocaria uma transformação considerável no indivíduo, que
provavelmente o levaria a mudar de vida, e não permanecer do mesmo jeito. A ação de Deus
não pode ser à toa. Quando Ele nos toca, sempre ocorre uma mudança. E não é o que vemos
na grande maioria dos membros da renovação carismática, que dentro da igreja são servos
fiéis do Senhor, mas fora dela, praticamente nada os diferencia daqueles que ainda não
conhecem a Deus. Levando em consideração que a maioria são jovens. Esta situação não está
restrita aos carismáticos, mas a partir do momento que se dá um testemunho, espera-se no
mínimo que o portador tente viver o que prega.
Mas a pergunta que não quer calar é: "se você caiu, como explica o que aconteceu?" Bem, é
verdade, eu caí. E fiquei imaginando o que poderia ter acontecido. Comenta-se por aí sobre o
poder da mente. Acho que nossos pensamentos estão estreitamente ligados aos
acontecimentos. Entretanto, acredito que todas as coisas só ocorrem com a permissão de
Deus. Ainda que eu pense positivo sobre algo, se Deus não o quiser, não acontecerá. Quando
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você está em um desses momentos de "oração", e se aproximam de você para orar, uma vez
que você já conhece ou já ouviu falar do que acontece, ou então se não sabe, está observando
os outros, você pressupõe que também vai cair. E você acredita. Aconteceu comigo na primeira
vez. As pessoas que estavam ao meu redor proferiam palavras com tanta intensidade e em vóz
tão alta que me provocava um susto. Minhas pernas já estavam tremendo pelo susto. Você
sente que é como se entrassem em sua mente. É isso o que acontece. Uma manifestação
emocional de uma intervenção psicológica. E quem está passando por algum problema ou
dificuldade é mais vulnerável. Comigo estavam também pessoas que não conheciam, nem
tinham contato com essas coisas. E elas não caíram. Essas "quedas" que tive nada mudaram
em minha vida. Saí renovada de muitos desses encontros, mas não devo isso a nenhuma
desssas práticas, e sim à graça de Deus que nunca deixou de se manifestar em mim só porque
não sou carismática. O que é contrário àquilo que os carismáticos pensam e ensinam. Parece
uma brincadeira com o Espírito Santo de Deus. Muito cuidado! Com o Espírito Santo não se
brinca.
Mas os absurdos não param. Em uma determinada paróquia, que tem como pároco um padre
muito famoso pude presenciar algo que me causou tamanho mal estar, que não pude
permanecer no local nem mais um minuto além do necessário para concluir o objetivo pelo qual
estive lá, que era assistir a uma peça de teatro. Qualquer cristão sabe que a sexta-feira santa é
um dia de recolhimento, pois lembramos a crucifixão e morte de Jesus Cristo. Não é dia de
festa. Quando cheguei nesta paróquia, havia uma banda em cima de um palanque enorme
ministrando uma espécie de show. Mas isso não é tudo. As canções proclamavam sem a
menor sombra de dúvida a ressurreição de Cristo. Isso mesmo, com todas as palavras. Sem
falar que na quaresma inteira se canta e se profere aleluias e louvores, com palmas e danças
nas paróquias carismáticas. Puxa vida, mas nem na quaresma?
Meu Deus, eu não concordo com isso! Eles fogem completamente da liturgia, "oram em
línguas" durante a missa. O que estão fazendo com a Igreja Católica? Protestantizando! Meu
Deus, é o Santo Sacrifício que estão profanando!
Ainda não acabou. Pelo que sei, com meu limitado conhecimento, o único dia em que se tem
permissão para sair com o Santíssimo exposto pelas ruas é na celebração de Corpus Christi.
Porém, este fato ocorreu nesta mesma paróquia de padre famoso. Sabe qual foi a desculpa
que me deram quando questionei? Que o foi só em algumas ruas. Sem comentários...
Professor Orlando, tenho muitas dificuldades em minha vida espiritual, oriundas de problemas
sexuais e afetivos. Isso me levou, muitas vezes, a tomar medidas desesperadas. Queria ter um
encontro com Deus, não importava onde nem como. Pois embora seja como Saulo, quero um
dia ser imitadora de Paulo, como ele o foi de Cristo. Então eu acreditava firmemente no que me
diziam a respeito desses retiros e encontros. Fui lá procurar Deus. Mas só o encontrei dentro
de mim mesma. Porque Deus se manifesta de formas diferentes para cada um. E por algum
motivo, eu não o encontrava nessas práticas que presenciava. Na verdade, eu sempre
procurava me recolher, ainda que meu corpo estivesse lá. E sempre me deixava tomar por um
complexo de inferioridade, porque todos sentiam, menos eu. Todos acreditavam, menos eu.
Meu objetivo não é julgar quem age certo ou quem age errado. Mas quero defender a Igreja,
porque ela é Santa. Somos nós, com nossos pecados e maus exemplos que manchamos sua
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fachada, mas seu interior permanece ileso, porque Cristo é a Cabeça. Deus me chama todos
os dias, assim como chama a cada um, com uma missão diferente para cada um, a cada dia. E
não me sinto digna da missão que ele me confiou. Não me sinto capaz de executá-la. Todavia,
não aceito que profanem o Santo Sacrifício, não aceito que se falte com respeito ao meu Deus.
Ele que é tão misericordioso para com todos.
Hoje amadurecí, e compreendo que não posso mais frequentar esses eventos, porque nada
tem a ver comigo. Aliás, eu não sei mais com o que tem a ver, pois a cada dia que passa a
RCC afasta as pessoas da liturgia. Parece uma anarquia, um oba-oba interminável.
Há tanto mais que eu poderia acrescentar, mas meu tempo é curto. Talvez numa outra
oportunidade.
Professor Orlando, meu irmão, peço a gentileza de rezar por mim e pela minha conversão.
Porque meu maior desejo é ser de Deus e só a Ele servir. Juntemos nossas forças e orações, e
combatamos juntos contra o mal, como guerreiros imperfeitos que somos, mas fiéis a uma só
fé.
Um abraço fraterno de uma irmã de guerra,
Vanusa Ignácio.
...e para sempre Ele seja louvado!

Muito prezada Vanusa,
salve Maria.

Sua carta é um testemunho que impressiona pela seriedade de seu posicionamento diante
de Deus.

Você deixa bem claro o quanto a RCC é péssima às almas. Tomara que logo Deus permita
que a Igreja se livre desse mau.

In Corde Jesu, semper,
Orlando Fedeli
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