MAIS REBELDIA?
“Velai sobre o rebanho de Deus, que vos é confiado. Tende cuidado dele, não
constrangidos, mas espontaneamente; não por amor de interesse sórdido, mas com
dedicação; não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são
confiadas, mas como modelos do vosso rebanho.” (1 Pd. 5, 2-3)
É verdadeira humildade e coerência visitar o túmulo de São Pedro, e não cumprir
fielmente suas exortações?
Leia a notícia a seguir, e identifique claramente mais um ataque à liturgia e a
tradição:

“O Papa lava os pés de duas moças? Um mau exemplo”.
Lombardi explica a “oportunidade” do gesto em uma comunidade pequena como a Casal do Marmo

(Por Alessandro Speciale | Tradução: Fratres in Unum.com)

– Alguns alarmes soaram imediatamente

após sua eleição, quando o Papa Francisco se apresentou ao mundo, no Balcão das
Bênçãos, com a sua cruz de ferro e vestido de forma extremamente simples. Os
tradicionalistas católicos, ligados à missa pré-conciliar em latim, fizeram uma careta.
Por outro lado, o “currículo” do Papa argentino provocou muitas críticas dentre os “fãs” da
missa tridentina. “O Horror”, resumiu um periodista sul-americano em uma análise
publicada
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impensáveis, Jorge Mario Bergoglio é, talvez, o pior. Não porque professe
abertamente doutrinas contra a fé e a moral, mas sim porque, julgando por seu
trabalho como arcebispo de Buenos Aires, a fé e a moral parecem ser irrelevantes
para ele».
Sobretudo, o novo Papa foi descrito como «um inimigo da missa tradicional», aquela
que é celebrada em latim, e havia impedido em sua arquidiocese que se colocasse
em prática o Motu Proprio “Summorum Pontificum”, com o qual Bento XVI
permitia a missa tridentina como «forma extraordinária» do Rito Romano.
Outro exemplo. Um comentador católico conservador, Michael Brendan Dougherty, definiu
a eleição de Bergoglio no “National Post”, apressadamente (apenas a três dias da “fumaça
branca”), como mais uma das «novidades recentes e mediocridades católicas»,
porque segue a linha que foi seguida em meio século do Concílio Vaticano II, marcado por
«experimentações desconsideradas», como a celebração da missa em línguas
vernáculas, os gestos «drásticos» de João Paulo II ou a renúncia de Bento XVI.
Porém, a hostilidade explodiu somente depois de ontem à tarde, quando o Papa Francisco
lavou e beijou os pés de duas meninas (e uma muçulmana) durante a liturgia da QuintaFeira Santa, que ele celebrou no instituto penal para menores Casal do Marmo.

O Papa Francisco foi acusado de dar um mau exemplo e de violar a lei da Igreja; o sítio
“Rorate Coeli” declarou imediatamente que a «reforma da reforma», que muitos esperavam
de Bento XVI, havia acabado.
Ed Peters, um canonista e blogueiro muito conhecido nos Estados Unidos, não acusou o
Pontífice, naturalmente, de «violar qualquer indicação divina», porém, sobretudo, de «dar
um exemplo discutível, ignorando a sua própria lei».
Em 1988, a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos
publicou a carta circular “Paschales Solemnitatis” sobre a celebração dos ritos
pascais. Nesse texto, no número 51, se lê que a lavagem dos pés deve envolver
apenas homens escolhidos. O original em latim, “viri selecti”, não deixa dúvidas a
esse respeito.
Nos Estados Unidos, a Conferência Episcopal decretou, um ano antes, a prática de incluir
também as mulheres na cerimônia, embora não esteja previsto nos livros litúrgicos, pois
tinham a «intenção de realçar o serviço ao lado da caridade no rito», porque era uma
«forma compreensível de acentuar a ordem evangélica do Senhor, que veio para servir e
não para ser servido».
A questão voltou a surgir em 2005, quando o arcebispo de Boston, o cardeal Séan O’Malley
desencadeou as polêmicas por sua vontade de abrir o rito também às mulheres. Nessa
ocasião, a Congregação para o Culto Divino explicou que, embora permanecia a «obrigação
litúrgica» de lavar os pés somente dos homens, o bispo local podia ter a liberdade de
decidir se existia uma necessidade pastoral na diocese.
Até esta “ruptura” humilde de Francisco. O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi,
explicou à Associated Press que se em uma «grandiosa celebração solene» seria lógico
lavar os pés somente dos homens, porque se comemora a Última Ceia de Jesus
com os apóstolos, «em uma comunidade pequena e única, composta também por
mulheres», como a de Casal do Marmo, havia sido «inoportuno» excluir as mulheres, «à luz
do simples objetivo de comunicar uma mensagem de amor a todos em um grupo que não
incluía a refinados peritos em normas litúrgicas» [nota do Fratres: ou seja, se estás em
uma "comunidade" pequena, "faze o que tu queres pois é tudo da lei!"].
***
O Padre Adolfo Ivorra, doutor em teologia litúrgica pela Universidade São Dámaso, de
Madri, e professor de metodologia de investigação e de livros litúrgicos modernos na
Espanha, explica em seu blog o que determina o Missal de Paulo VI:
“Os varões designados, acompanhados pelos ministros, ocupam os assentos
preparados para eles em um lugar visível aos fiéis. O sacerdote (deposta a casula,
se necessário), aproxima-se de cada uma das pessoas designadas e, com a ajuda
dos ministros, lava e seca os seus pés” (Missal Romano: reimpressão espanhola
atualizada de 2008, p. 263).

Em latim: “Viri selecti deducuntur a ministris ad sedilia loco apto parata. Tunc sacerdos
(deposita, si necesse sit, casula) accedit ad singulos, eisque fundit aquam super pedes et
abstergit, adiuvantibus ministris. (Missale Romanum, a. 2002)
Prossegue o douto sacerdote: “O que me preocupa muito é que o primeiro a não
obedecer às rubricas seja o ‘patriarca’ de nosso rito, o romano. Temos um sério
problema, sobretudo no catolicismo latino, em relação à correta apreciação dos
sinais litúrgicos [...] O grande problema que recai sobre nós é o relativo ao munus
regendi, ou dito em uma linguagem secular: o caos litúrgico, onde tudo vale
porque tudo é “relativo”. O relativismo está dentro de nossa casa. Por favor,
Santidade, peço-lhe que siga fielmente as rubricas de seu próprio rito, o romano,
e dê exemplo aos demais sacerdotes e bispos de fidelidade às normas da Igreja. O
Papa não é um monarca absoluto ao modo dos governantes seculares, mas
alguém que reconhece, como dizia Bento XVI, que a liturgia é uma realidade que
nos é dada e que não se reconstrói segundo os gostos. O primado do bispo de
Roma não é tarefa fácil. Roguemos ao Senhor para que o próprio Papa Francisco
ou alguns de seus colaboradores façam que Sua Santidade veja a importância
destes sagrados ritos”.
E o blog Rorate Caeli questiona: “Uma vez que há normas em vigor a respeito do
lava-pés (viri, homens), todavia, mesmo a Suprema Autoridade está obrigada a
humildemente obedecê-las, ao menos que ele formalmente as altere de antemão.
Não é realmente tão complicado entender esta matéria básica de lógica legal, não
é mesmo?”.
Assista ao vídeo no seguinte endereço:
http://www.youtube.com/watch?v=MyfVtF_eFa8
Fonte: http://fratresinunum.com/

A partir daqui lamento pelas pessoas céticas, oficialistas, mornas (cuidado essas:
“se fores morno te vomitarei...”, disse o Senhor) e sem discernimento (que vivem
disseminando confusão e insegurança ao se apossarem e divulgarem as santas
mensagens na internet, mais preocupadas em agradar e fazer “média” com os
homens e seus julgamentos, do que transmitir a verdade...), mas estamos
cumprindo com as exortações do Apóstolo das Nações, São Paulo. Sinto muito por
aqueles que pregam e praticam a perigosa “prudência abafatória” (a mesma que
os fariseus tentaram usar contra Nosso Senhor e os Apóstolos...), neste momento
de tão extrema gravidade; ou que ainda se julgam mais sábias que o referido
Apóstolo.
“Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo: abraçai o
que é bom. (1 Ts. 5, 19-21)

“enquanto as profecias são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis. (1 Cor.
14, 22)
“Irmãos, não sejais crianças quanto ao modo de julgar: na malícia, sim, sede
crianças; mas quanto ao julgamento, sede homens.” (1 Cor. 14, 20)
Se alguns autênticos caem por terra por darem ouvidos a satanás (e milhares
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sacerdotes, bispos, cardeais e até papas desde Judas Iscariotes até hoje na
história de dois mil anos da Igreja de Cristo, na face desta terra... Só os
desinformados não sabem disto!), não será por causa desses que seremos
constrangidos pelos impiedosos, de fé altamente duvidosa, a mostrar e a falar a
verdade insofismável dos fatos atuais que gritam às consciências daqueles que,
mesmo sendo pecadores miseráveis, o Altíssimo, por inimaginável misericórdia e
graça, decidiu conquistar-lhes o coração e sensibilizar-lhes com a Sua verdade.
Por tudo isso que foi dito até aqui, reze antes pedindo de coração a iluminação do
Santo Espírito, e depois, despido de todo e qualquer preconceito e má vontade
com as Revelações particulares autênticas, leia e medite a mensagem a seguir:

Sexta-feira, 29 de Março, 2013, 19:00 h. (Sexta-Feira Santa, Mensagem 3)
“Minha querida e amada filha, quando Judas Iscariotes Me traiu, ele segurou a
Minha cabeça e beijou-Me na face. Quando aqueles que lideram a Minha Igreja
dizem que Me amam e a seguir Me traem, vós vedes claramente o beijo da traição.
Não vão cair aos Meus pés. Não são os Meus Pés que eles beijam, mas os dos
Meus servos, os dos Meus seguidores, os dos Meus pecadores.
Mostrar preocupação com as necessidades dos outros seres humanos é admirável.
Mas quando vós promoveis o bem-estar físico, as necessidades do homem, sobre
as suas necessidades espirituais, não é a Mim, Jesus Cristo, que vós seguis.
Humanismo não é Cristianismo. Ser Cristão significa entregar tudo a Mim, o
abandono de vós mesmos, em profunda humildade, aos Meus Pés. Isso significa
permitir-Me guiar-vos. Isso quer dizer obediência às Minhas Leis e fazer tudo o
que podeis para manifestar o exemplo do Meu Amor por todos vós. Hoje, Eu fui
traído.
Não é por muito tempo, nem o será, que vós sereis enganados na ocasião em que
a Casa de Deus é atacada, a partir de dentro, mas nenhuma desordem se pode
seguir. Vós deveis pegar na vossa Cruz e seguir-Me, pois em breve estareis com
os olhos vendados, tropeçareis e caireis na escuridão.
Sem a Luz de Deus, vós não sereis capazes de ver.
O vosso Jesus.”
Fonte: http://www.elgranaviso-mensajes.com/pt/mensagens-2013/mar%c3%a7o-2013/

“Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram... mas Ele desapareceu. Diziam
então um para o outro: Não se nos abrasava o coração, quando Ele nos falava pelo
caminho e nos explicava as Escrituras?” (Lc. 24, 31-32)
(A Mensagem acima foi ditada a uma confidente européia mantida no anonimato,
por determinação do próprio Senhor, e que apenas recebeu a identificação de
Maria da Divina Misericórdia. Ireis levianamente também vos arvorar de crítico,
julgador e condenador dos Desígnios e das Palavras d’Aquele que conhece os
corações e as verdadeiras intenções, agindo como Caifás, o Sinédrio e os demais
fariseus? Inclusive, como a grande maioria dos ditos teólogos de nossos dias, que
sempre agiram com oficialismo orgulhoso e vaidoso eivado de preconceito, má
vontade e impiedade com todas as Revelações particulares do Rei dos reis na face
desta terra? Cuidado, muito cuidado, pois esses foram os mesmos sentimentos
que nortearam aqueles que pela primeira vez rejeitaram, condenaram e
crucificaram o Senhor dos Exércitos... E quem avisa amigo é, como diz o antigo
ditado popular... Leia Mateus 12, 31-37)

“Jesus pôs-se então a dizer-lhes: Cuidai que ninguém vos engane.” (Mc. 13, 5)

(Contribuição: Marcelo Brandão, em 03-04-2013)

www.mariamaedaigreja.net

