CNBB COMEÇA A RASGAR A SAGRADA ESCRITURA?
“Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que
desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e
serviram à criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém! Por isso, Deus os
entregou a paixões vergonhosas: as suas mulheres mudaram as relações naturais em relações
contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural das mulheres,
arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e
recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario.” (Rm. 1, 24-27)

A apostasia desde há muito tempo reinante na CNBB, mais uma vez privilegia o
agradar aos homens, à sociedade paganizada, a Sodoma e Gomorra de nossos dias, do
que ser fiel à Palavra de Deus. Ao invés de claramente posicionarem-se em defesa da
verdade expressa na Bíblia, insinuam-se hipocritamente a favor da mentira. Depois não
entendem o porquê do crescimento dos evangélicos... E da indignação de milhões de
católicos! Que fique bem claro: a maior responsável pela derrocada do catolicismo em
nosso País é sim a CNBB, por seus lamentáveis posicionamentos e omissões em defesa
da Sagrada Escritura, da Doutrina e Dogmas católicos. Leia a seguir mais uma prova do
que estamos afirmando:

Aparente apoio da CNBB ao homossexualismo.
Por Padre Luiz Carlos Lodi da Cruz

Excelentíssimos e Reverendíssimos Senhores
Dom Raymundo Damasceno Assis
Dom José Belisário da Silva
Dom Leonardo Ulrich Steiner
Digníssimos membros da Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
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(http://www.cnbb.org.br/site/imprensa/noticias/11641-nota-da-cbjp-sobrea-eleicao-da-presidencia-da-comissao-de-direitos-humanos-e-minorias-dacamara-dos-deputados) uma nota assinada por Pedro Gontijo, Secretário
Executivo da Comissão Brasileira Justiça e Paz, repudiando a nomeação do
deputado Marco Feliciano para presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados.

(Veja a Nota de que fala o texto:)

Nota da CBJP sobre a eleição da Presidência da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados
A eleição da nova Presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM)
suscitou questionamentos de amplas parcelas da sociedade civil que atuam, historicamente, na defesa e promoção dos
direitos humanos e das minorias.
A Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP), organismo vinculado à CNBB, manifesta sua solidariedade a estas
mobilizações da sociedade civil, responsável por tornar a CDHM órgão permanente do Legislativo. À CDHM cabe
enfrentar as inúmeras violações à dignidade da pessoa humana e estimular os debates e reflexões que favoreçam a
criação e efetivação de políticas de Estado em favor da dignidade humana.
Os justos questionamentos à eleição desta Presidência expressam a indignação diante de “acordos políticos” que
desconsideraram a essencialidade da CDHM, reduzindo a sua grandeza. O episódio deixa transparecer a frágil e
incompreendida pauta dos direitos humanos entre alguns partidos políticos que, ao colocá-la em segundo plano,
retrocederam nas suas escolhas e prioridades.
A imediata reação contrária à nova Presidência da CDHM reforça a convicção de que a atuação da Comissão no
parlamento não pode retroceder e que sua missão transcende os interesses particulares, tendo em vista que os objetivos
da CDHM presumem uma interação constante com a sociedade civill.
Brasília, 22 de março de 2013.
Pedro Gontijo
Secretário Executivo da CBJP

O signatário se apresenta como representante de um organismo “vinculado à
CNBB”, dando a entender que Conferência está de acordo com sua posição.
Ocorre que o deputado Marco Feliciano é um dos poucos parlamentares no
Congresso Nacional que têm levado a sério a causa da defesa da vida e da
família. É de autoria dele, por exemplo, o Projeto de Decreto Legislativo
565/2012 que pretende sustar a decisão do STF que liberou o aborto de
crianças anencéfalas. Ele é uma das poucas vozes que se manifestam contra a
chamada “cultura gay”, à concessão de direitos ao vício contra a natureza e ao
reconhecimento das uniões homossexuais.
É natural que os militantes pró-homossexualismo vociferem contra a presença
dele numa Comissão onde tradicionalmente os vícios são tratados como
direitos e os princípios morais são submetidos à ditadura do relativismo.
O que causa espanto é que o secretário executivo da Comissão Justiça e Paz
faça coro com os fautores da “ideologia de gênero” e emita uma nota pública
contra o referido deputado.
É possível que Vossas Excelências Reverendíssimas não tenham tomado
conhecimento da matéria que foi publicada comprometendo o nome da
Conferência. Por isso, achei por bem comunicar-lhes o lamentável fato e pedir
que a referida nota seja retirada do sítio da CNBB.
Subscrevo-me pedindo-lhes a bênção.
Em Jesus e Maria,
Pe. Luiz Carlos Lodi da Cruz
Presidente do Pró-Vida de Anápolis

Nota do site fratresinunum: Parabenizamos ao corajoso sacerdote de Anápolis
pelo excelente trabalho em defesa da vida e da família. Sua carta aos bispos da
CNBB é um exemplo de lucidez, coragem e justa indignação. Pouquíssimos são
os sacerdotes brasileiros que ousam falar alto e em bom som o ensinamento da
Igreja sobre a prática homossexual. Contudo, poderíamos também sugerir que,
além de tirar a referida nota do sítio da CNBB, os senhores bispos fizessem algo
mais concreto para combater a terrível cultura gayzista que avança a passos
largos na sociedade e até mesmo nos meios eclesiais. Então, por que não
conclamar em suas respectivas dioceses Marchas pela Verdadeira Família
Cristã, constituída somente entre 1 homem e 1 mulher? Na França quase 1
milhão e meio de cristãos foram as ruas com seus pastores munidos de faixas,
cartazes e Terços para protestar contra o infame “casamento gay” e adoção de
crianças por pares gays. Teriam os senhores bispos brasileiros a santa coragem
de conclamar seus fiéis para um tal evento, mostrando claramente ao mundo
que a vida dos católicos brasileiros não consiste apenas de “ações culturais” ou
“eventos em prol da paz”, mas especialmente da defesa e promoção da
verdadeira Fé e Moral Católica?
Fonte: http://fratresinunum.com/

“Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus
entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno.”
(Rm. 1, 28)

Texto enviado pelo internauta Marcelo Brandão.
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