::: Catolicismo Romano :::

PADRE FÁBIO DE MELO: O GRANDE FLAGELO DENTRO DO CLERO CATÓLICO

Abandonar mais de 2 mil anos de história, tradição e beleza litúrgica da Igreja Católica Apostólica Romana, para praticar
misticismo pagão de pular ondinhas e pedir ajuda para o mar comprova o grau de insanidade teológica e moral de um
fiél. O que dizer de um sacerdote?

Fábio de Melo em que terreiro você aprendeu essas macumbices? Não nos envergonhe mais. Isso já beira o
ridículo! Abandonou a batina, trocou pelo modernismo e agora irá vestir trajes de 'pai de santo"? Tudo pela fama?
Tudo para agradar aos fãs alienados, perdidos e analfabetos teológicos?
Temos missa sertaneja, missa afro, missa show de luzes, agora você irá lançar no mercado a "missa macumbística"?
Que vergonha! Acompanhado da midiática Angélica!
Os maiores inimigos da Igreja Católica estão dentro da nossa igreja. Padres que não repeitam o Missal. Fiéis que não
estudam sua fé. Pessoas que fazem do cristianismo e do catolicismo um ritual de culto ao infantil e a idiotização,
forçando-nos a aceitar sua ignorância e sua caminhada em direção ao abismo moral e de salvação, acusando-nos de
radicais. Para os dementes morais, ser radical é estudar e defender nossa fé. Se defender a verdade é ser radical,
prefiro ser radical do que iludida. A verdade liberta. a burrice cega.
O relativismo teológico está condenando a Europa aos caos social, pois a invasão islâmica ganha força onde a
ausência de Verdade impera. Será isso o que os padres modernistas e mundanos querem?
Será que você acha que pular ondinhas irá impedir a invasão islâmica? Acorde!
Diante de todos esses abusos deixo direcionado especificamente para o "padre" Fábio de Melo frases de grandes
santos da igreja que deveriam ser feitos de exemplo, por todos, principalmente por você. Mas o seu orgulho e sua
vaidade te colocam em um degrau acima, iludindo muitos com suas palavras macias e seus conselhos de auto-ajuda.
Portanto, aqui vão uma ajuda doutrinária para fazer com que suas fãs idiotizadas acordem, pois para você, entreguei
para Deus, o único que irá cobrar por usar O Seu Santo Nome em vão.
1_&ldquo;Desordenado, vagabundo, impostor, vaso de ignomínia, escorpião vomitado (...), louvado pelo diabo, obrador
de iniquidades, devorador do povo, boca cheia de maldição, lobo feroz!&rdquo;
_São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja, ao herege Arnaldo de Brescia
2_&ldquo;Protervo, caluniador, louco, envenenador, ignorante, embusteiro, malvado, insensato, pérfido.&rdquo;
São Boaventura, doutor da Igreja, ao heresiarca Geraldo
3_&ldquo;Inimigos de Deus, ministros do diabo, membros do anticristo, inimigos da salvação do gênero humano,
difamadores, réprobos, perversos, ignorantes, iguais ao faraó.&rdquo;
_Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja, aos hereges Guilherme do Santo Amor e seus sequazes
4_&ldquo;Previno-vos contra bestas com formas humanas, a quem não deveis dar acolhida, mas também quanto
possível, nem sequer encontrar-vos com eles; apenas rezai por esses tais para que, quiçá, se convertam, embora seja
difícil.&rdquo;
_Santo Inácio de Antioquia, carta aos cristãos de Esmirna
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