O CISMA PROFETIZADO CHEGANDO...
“Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos
sofismas baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em
vez de se apoiar em Cristo.” (Cl. 2, 8)

Papa Francisco já enfrenta resistência no Vaticano
(http://oglobo.globo.com/mundo/papa-francisco-ja-enfrenta-resistencia-no-vaticano-10192000)

(...)
‘Enganador em turnês demagógicas’
O blog “Messainlatino.it”, que prega a renovação da Igreja “na esteira da
tradição”, denunciou uma “real e verdadeira crise de identidade” do
Pontífice por causa de uma de suas notórias declarações no vôo de retorno
à Itália da viagem ao Rio de Janeiro, onde participou da Jornada Mundial da
Juventude (JMJ): “Se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa vontade,
quem sou eu para julgá-la?”, disse Francisco. O site tradicionalista
diagnosticou como “um sinal tangível de um extravio existencial que faz
literalmente tremer os nervos e os corações dos fiéis”, e indagou de forma
irônica: “Perdoe o atrevimento, vós não sois, talvez, o ‘Papa’? Não tendes,
talvez, as chaves para abrir e fechar o Reino dos Céus?”.
Conservadores americanos reunidos no “Tradition in Action”, site baseado
em Los Angeles que defende as “tradições católicas”, acusaram Francisco
de ser um “enganador” que organiza “turnês demagógicas” em “estilo
miserabilista”. Para o “Tradition in Action”, o Pontífice procura
“dessacralizar os símbolos do papado a fim de aboli-los”. O site criticou seu
gesto de retirar o solidéu para colocá-lo sobre a cabeça de uma menina:
“Deste modo, quer parecer como um velho vovô que brinca com a sua
netinha e, ao mesmo tempo, demonstrar que os símbolos do papado são
inúteis”.
(...)
Para o “Corrispondenza Romana”, setores da Igreja estão sendo
controlados por “uma minoria de frades rebeldes de orientação
progressista”. O site “Una Fides” censurou missas celebradas no Brasil em
que sacerdotes distribuíram a Eucaristia em copos de plástico: “O Senhor,
um dia, pedirá contas pelos inumeráveis sacrilégios cometidos por milhões
de crentes, milhares de sacerdotes, centenas de bispos, dezenas de
cardeais e talvez até por alguns Papas.” Já a publicação americana
“National Catholic Register” definiu a eleição de Jorge Mario Bergoglio
como Papa como “mais um acréscimo à pilha das recentes novidades e
mediocridades católicas”.
(...)
Disse o Papa São Pio X: “Estes, em verdade, como dissemos, não já fora,
mas dentro da Igreja, tramam seus perniciosos conselhos; e por isto, é por
assim dizer nas próprias veias e entranhas dela que se acha o perigo, tanto

mais ruinoso quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não
sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as mesmas raízes que são a Fé e
suas fibras mais vitais, é que meneiam eles o machado.” – Pascendi
Dominici Gregis

Nossa Senhora disse a Madre Mariana de Jesus Torres, freira
concepcionista, no Equador, em início do sec. XVII: “Desta forma, eu torno
conhecido a você que do fim do século XIX e pouco depois da metade do
século XX... será difícil receber o sacramento do batismo, e também aquele
da confirmação... O espírito católico rapidamente decairá, as luzes
preciosas da Fé gradualmente se extinguirão...”
“Várias heresias serão propagadas nessa terra, então uma república livre.
Como essas heresias difundem-se e dominam, as luzes preciosas da fé
serão extinguidas nas almas pela quase total corrupção dos costumes
[moral] ... O pequeno número de almas que, ocultas, preservarão o tesouro
da fé e as virtudes sofrerão um cruel, impronunciável e vagaroso
martírio...”
“No século XX... a corrupção dos costumes será quase universal e a
preciosa luz da fé extinta.”
“Como a Igreja sofrerá naquela ocasião – a noite escura da falta de um
Prelado e Padre para observá-los... A indiferença de todas as almas
consagradas a Deus no sacerdócio e estado religioso impedirá a vinda desse
Prelado e Padre.”

Nossa Senhora em La Salette-França,1846: “Lúcifer, com um grande
número de demônios será liberto do inferno. Paulatinamente eles deverão
abolir a fé, mesmo entre pessoas consagradas a Deus.”
“Em todo lugar haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé foi
extinta.”
“A abominação deverá ser vista em lugares santos, em conventos, e então o
demônio deverá fazer de si mesmo o rei dos corações.”
“Roma perderá a fé e se tornará a sede do Anticristo.”
Nossa Senhora em Fátima-Portugal, 1917: “Satã governa mesmo nas mais
altas posições e determina a direção das coisas. Ele sucederá em arrastar
seu caminho mesmo na mais alta cúpula da Igreja...”
“Mas esse será um tempo de grandes testes para a Igreja. Cardeais se
oporão a cardeais. Bispos se oporão a bispos. Satã andará em suas fileiras.
Em Roma, haverá grandes mudanças. O que é podre cairá e o que cairá
nunca se levantará novamente. A escuridão envelopará a Igreja, e o mundo
será atirado em um pânico.”
Nossa Senhora em Marienfried-Alemanha, 1946: “A estrela das regiões
infernais (Lúcifer) se enraivecerá mais violentamente do que nunca e

causará uma destruição assustadora, porque ele sabe que esse tempo é
breve, e porque ele vê que muitos já se uniram em torno do meu sinal.”
Santo Hipólito (Século III): “E as igrejas também esperarão com uma forte
lamentação, porque nem oblação nem incenso é presente, nem um serviço
aceitável para Deus; mas os santuários das igrejas se tornarão como uma
cabana num jardim, e os Sagrados Corpo e Sangue de Cristo não serão
apresentados naqueles dias. O serviço público de Deus deverá ser extinto.”
São Nicolau de Flüe (Século XV): “A Igreja será punida porque a maioria de
seus membros, altos e baixos; se tornarão pervertidos. A Igreja afundará
mais profundamente até, ao fim, parecer extinta, e a sucessão de Pedro e
os outros apóstolos ter expirado. Mas, depois disso, Ela será vitoriosamente
exaltada à vista dos desconfiados.”
São João Bosco (Século XIX-1862): “Haverá um concílio ecumênico no
próximo século, após o qual haverá o caos na Igreja.”
Beata Anna Katarina Emmerick, Alemanha (Século XIX): “Eu também vi o
relacionamento entre os dois papas... Eu vi o quão funestas seriam as
conseqüências dessa falsa igreja. Eu a vi crescer em tamanho; hereges de
todo gênero vieram à cidade (de Roma)... Mais uma vez eu vi a Igreja de
Pedro ser minada por um plano envolvido pela seita secreta (maçonaria),
enquanto tempestades estavam danificando-a.”
“Eu vi uma seita secreta minar com crueldade a grande Igreja... Quando a
Igreja foi pela maior parte destruída (pela seita secreta), e quando somente
o santuário e o altar estavam ainda de pé, eu vi os destruidores (da seita
secreta) entrarem na Igreja com a besta”.
“Eu vi uma aparição da Mãe de Deus, e ela disse que a tribulação seria
muito grande. Ela acrescentou que essas pessoas devem rezar com fervor
com mãos estendidas... Elas devem rezar acima de tudo pela igreja da
escuridão deixar Roma.”
“A Igreja está em grande perigo... Eu vejo que nesse lugar (Roma), a Igreja
está sendo tão habilmente minada, que dificilmente permanecerá uns cem
padres que não tenham sido enganados. Eles todos trabalham pela
destruição até do clero. A grande devastação está próxima.”
“Quando eu vi a Igreja de São Pedro em ruínas, e a maneira pela qual
tantos do clero estavam em si mesmos ocupados nesse trabalho de
destruição – nenhum deles desejando fazê-lo abertamente em frente de
outros – eu estava em um tal perigo que eu gritei para Jesus com toda
minha força, implorando Sua misericórdia. Então, eu vi diante de mim o
Esposo Celestial... Ele disse, entre outras coisas, que esse translado da
Igreja de um lugar para outro significa que Ela pareceria estar em completo
declínio. Mas Ela se elevaria novamente; mesmo se permanecesse apenas
um católico, a Igreja conquistaria novamente, porque Ela não cessa em
conselhos humanos e inteligência. Também me foi mostrado que não havia
quase cristãos deixados na velha aceitação da palavra.”
“Entre as coisas mais estranhas que eu vi, estavam longas procissões de
bispos. Seus pensamentos e discursos eram tornados conhecidos através de

imagens saindo de suas bocas. Suas faltas em relação à religião eram
mostradas por deformidades externas. Uns poucos tinham somente um
corpo; com um nuvem escura em lugar de uma cabeça. Outros tinham
somente uma cabeça, seus corpos e corações eram como abundantes
vapores. Alguns eram coxos; outros eram paralíticos; outros estavam
adormecidos ou vacilantes.”
“Então eu vi que tudo que pertencia ao protestantismo estava
gradualmente ganhando a supremacia, e a religião católica caiu numa
completa decadência...”
“Naqueles dias, a fé cairá em níveis muito baixos; e será preservada em
alguns locais apenas, em algumas poucas casas de lavradores e em
algumas poucas famílias que Deus protegeu dos desastres e guerras.”
“Eu vi que muitos padres permitiam-se ser recolhidos com idéias que eram
perigosas para a Igreja. Eles estavam construindo uma grande, estranha e
extravagante igreja. Tudo estava para ser nela admitido, no intuito de estar
unido e ter iguais direitos: evangélicos, católicos, seitas de toda descrição.
Aquilo estava para ser a nova Igreja...”
“Eu escutei que Lúcifer (se eu não me engano) será liberto novamente por
uns cinqüenta ou sessenta anos antes do ano 2.000”.
Abade Combe, 1906: “A Igreja será eclipsada. Em primeiro lugar, nós não
saberemos qual é o verdadeiro papa. Depois, o Santo Sacrifício da Missa
cessará de ser ofertado em igrejas e casas; será tal que, por um tempo, não
haverá serviços públicos. Mas eu vejo que o Santo Sacrifício não realmente
cessou: ele será oferecido em celeiros, em alcovas, em cavernas e de forma
subterrânea”.
Cardeal Manning foi um alto oficial da igreja anglicana e atingiu notoriedade
quando se converteu ao catolicismo no século XIX. Ele foi um leal apoiador
da infalibilidade papal e um amigo íntimo do Papa Leão XIII.
“A apostasia da cidade de Roma do vigário de Cristo e sua destruição pelo
anticristo pode ser imaginada muito nova a muitos católicos, que eu penso
bem recitarem os textos de teólogos de maior reputação. Primeiro
Malvenda, que escreve expressamente sobre o assunto, declara como a
opinião de Ribera, Gaspar, Melus, Biegas, Suarrez, Bellarmino e Bosius que
Roma deverá apostatar da fé, afastar-se do Vigário de Cristo e retornar ao
paganismo antigo. (...) Então a Igreja deverá ser dispersa, guiada à
selvageria, e deverá ser por um tempo, como foi no início, invisível; oculta
em catacumbas, em esconderijos, em montanhas, em lugares escondidos;
por um tempo deverá ser varrida, como foi da face da terra. Tal é o
testemunho universal dos padres da Igreja primitiva.” – Cardeal Henry
Edward Manning. The Presente Crisis of the Holy See, 1861, London: Burns
and Lambert, PP. 88-90)
Yves Dupont, “Catholic Prophecy” - 1970: “Algumas profecias parecem
justificar a inferência que a verdadeira Igreja Católica desaparecerá
completamente por um tempo como uma organização; mas ainda que

desorganizada, sobreviverá nas pessoas dos membros fiéis do clero e dos
leigos que estarão no subterrâneo”
"O intuito final da revolução mundial não é o socialismo, nem o próprio
comunismo; não é a transformação do sistema econômico presente, nem a
ruína da civilização sob o ponto de vista material. A revolução desejada
pelos chefes é moral e espiritual; é uma anarquia de idéias, em virtude da
qual ruirão todas as bases estabelecidas há dezenove séculos, serão
espezinhadas todas as tradições veneradas e, mais do que tudo, deverá ser
obliterada a idéia cristã."
(Nesta Webster, 1924)
"... onde comemorações costumam ser feitas na sagrada liturgia, o Romano
Pontífice deveria ser primeiro recordado, depois o próprio Bispo e Patriarca,
desde que eles sejam católicos. Mas se um deles ou ambos são cismáticos
ou heréticos, eles não deveriam por qualquer meio ser recordados."
(Papa Bento XIV, Ex Quo, 1756: 9)
"Não se opor a um erro é aprová-lo. Não defender a verdade é suprimi-la. E,
de fato, se negar a maldizer homens maus, quando podemos fazê-lo, não é
pecado menor do que encorajá-los."
(Papa São Félix III)
“Somente a verdade tem direito à propaganda e à ação.”
(Pio XII, Ci riesce)
“A Igreja é intransigente nos princípios, porque crê; tolerante na prática,
porque ama. Os inimigos da Igreja são tolerantes nos princípios, porque
não crêem; intolerantes na prática, porque não amam.”
(P. Garrigou-Lagrange)
“O Espírito diz expressamente que, nos tempos vindouros, alguns hão de
apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas
diabólicas de hipócritas e impostores (...)” (1 Tm. 4, 1)

Texto enviado pelo internauta Marcelo Brandão em 06/10/2013.
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