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A Busca da Origem da Vida e as Viagens Espaciais
https://www.youtube.com/watch?v=pPjkfEEUbVc
A direita política - Prof. Orlando Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=8SB4ZiWsU7o
A Meditação ou Oração Mental
https://www.youtube.com/watch?v=u0kdQT0voOY
A Reconquista Ibérica - Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=JnfBGdcNUZI
A Reconquista Ibérica - Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=iwbvezQY23g
A Religião Antiga: o culto dos mortos e dos deuses poderosos

https://www.youtube.com/watch?v=xLbj20kXn3g
A Rússia - Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=IwwqOJIiu2k
A Rússia - Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=DGlWemBvP2I
A Rússia - Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=zi5EFzSODwA
A Veracidade dos Evangelhos
https://www.youtube.com/watch?v=HuBqdkZlpUg
A verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria - Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=S8Z186apslY
A verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria - Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=fupZV-akTPc
Antropoteísmo: a religião do homem - Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=ukp8sGiO2dE

Antropoteísmo: a religião do Homem - Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=kuQAG1GApdc
As Ideias na Ficção
https://www.youtube.com/watch?v=79jaY4kOWo8
As provas da existência de Deus
https://www.youtube.com/watch?v=Q2I2QsjhKt0
As três revoluções na Cidade Antiga
https://www.youtube.com/watch?v=4nddP6IshEY
Aspectos gerais do Liberalismo
https://www.youtube.com/watch?v=xlj6FGqxsjE
Aspectos gerais do Romantismo
https://www.youtube.com/watch?v=AhDGJJSzzTA
Aula de catecismo (Brilhante!)
https://www.youtube.com/watch?v=WSK7svgi0Zw

Biografia de Bento XVI por Prof. Orlando Fedeli (Excelente!)
https://www.youtube.com/watch?v=jn-pJXwY8sw
Comentários sobre o Sínodo da Família - Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=5rDn1-NmHD8
Comentários sobre o Sínodo da Família - Parte 2: Análise da Relatio Synodi
https://www.youtube.com/watch?v=RU0vGpnRTHo
Comentários sobre o Sínodo da Família - Parte 3: O Sínodo e a Casti Connubii
https://www.youtube.com/watch?v=ezYuSjvpKbE
Comentários sobre o Sínodo da Família - Parte 4: O Sínodo e o Léxico da Família
https://www.youtube.com/watch?v=z-tvlN5hecw
Contra Reforma Litúrgica de Bento XVI
https://www.youtube.com/watch?v=53QzRjyk3mU
Controvérsias: A falsa direita (20/10/2016)
https://www.youtube.com/watch?v=qyN03lSg0nU

Controvérsias: Perguntas e respostas sobre a TFP e suas ramificações
https://www.youtube.com/watch?v=PibBxxmi98I
Controvérsias: Vaticano II - Hermenêutica da Continuidade ou da Ruptura
https://www.youtube.com/watch?v=t-W7NZNusd0
Documentos pontificios sobre familia e defesa da vida (Aula Excelente!)
https://www.youtube.com/watch?v=qoOU9_2B68c
É possível uma Teoria da Evolução compatível com a Doutrina Católica?
https://www.youtube.com/watch?v=wguKDRNJbjk
Encíclica Spe Salvi do Papa Bento XVI
https://www.youtube.com/watch?v=5xVHdK-yWag
Falando de Educação I - Profa. Ivone Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=Nyg3ElLyHBE
Falando de Educação II - Profa. Ivone Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=FgKSyrdkU70
Grandeza - Orlando Fedeli

https://www.youtube.com/watch?v=1PqHRwb9RNQ
Igreja e política na Europa do século XIX - Orlando Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=CxX_J9qvAYs
Matrimônio à luz da eclesiologia - Orlando Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=lHEGjnxF6jk
Napoleão e a Revolução Francesa - Orlando Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=BxQtBGKDapo
O Concílio Vaticano II e o Comunismo
https://www.youtube.com/watch?v=y7bO-EaGPak
O Coração – Orlando Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=yVj09S1iZHs
O evolucionismo de Charles Darwin: sentido, história e erros filosóficos
https://www.youtube.com/watch?v=KBMN1xDqHLo
O Império Português - Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=koWorn3N6DI

O Império Português - Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=ccmL6LeQTng
O Império Português - Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=R8FKR5s8Zow
O Império Português - Parte 4
https://www.youtube.com/watch?v=nVc6NTxwJ34
O Movimento Litúrgico - Professor Orlando Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=KOGjD4iuccc
O Pecado de Adão - Prof. Orlando Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=Bhnv1RkW4n8
O problema da verdade
https://www.youtube.com/watch?v=NXVMNjA83KU
O que é, afinal, educação católica?
https://www.youtube.com/watch?v=W9f0NGtg3QM

O Sacrifício da Missa: figuras, excelências e frutos
https://www.youtube.com/watch?v=7Ob0WLC2oCM
O Talmud - Orlando Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=fcpmHsYe9cc
O Verdadeiro Código da Vinci - Orlando Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=EoGkFP86CxY
Os Preâmbulos da Fé - Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=uG3Z7Tcb4sM
Padre Cícero e a beata do Juazeiro
https://www.youtube.com/watch?v=OLQLxXVfheU
Paidéia - Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=bhP00KY6zO8
Paidéia - Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=OGDVbvJyx7c

Paidéia - Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=YlQwEoZlEmE
Pinga-fogo 01 (resposta a diversas perguntas)
https://www.youtube.com/watch?v=DDhqfkUw9vM
Pinga-fogo 02 (resposta a diversas perguntas)
https://www.youtube.com/watch?v=is2XBwAh5fM
Pinga-fogo 03 (resposta a diversas perguntas)
https://www.youtube.com/watch?v=8W03j-eG7OM
Princípios de estética na Música
https://www.youtube.com/watch?v=bDOktCLgai4
Prólogo do Evangelho de São João
https://www.youtube.com/watch?v=5kc3lE95mkY
Professor Orlando dá zero a Martin Heidegger
https://www.youtube.com/watch?v=ITNi2vtLbnk
Roupas e Moda: o que a Igreja tem a ver com isso?

https://www.youtube.com/watch?v=kUwQPKGEwsc
Seitas Ufológicas
https://www.youtube.com/watch?v=hV5QveiEOj4
Televisão: Um "Fast Food" envenenado para a alma - Parte I
https://www.youtube.com/watch?v=pbFdmc0PI3Q
Televisão: Um "Fast Food" envenenado para a alma - Parte II
https://www.youtube.com/watch?v=xT5W-zRIK-M
Teologia da Libertação - Professor Orlando Fedeli
https://www.youtube.com/watch?v=AH9JZPVyWSY
Um esquema crítico da doutrina do Concílio Vaticano II (Prof. Orlando Fedeli)
https://www.youtube.com/watch?v=16UpEJmlwE8
Uma introdução a Dante Alighieri e aos Fedeli d´Amore
https://www.youtube.com/watch?v=j-vKdjndWDI
Uma introdução à Idade Média, Idade da Luz
https://www.youtube.com/watch?v=Ncez-RDqewo

Apresentação do Congresso Montfort 2012
https://www.youtube.com/watch?v=QVnZqI5XwaI
Apresentação do Congresso Montfort 2013
https://www.youtube.com/watch?v=iHjHFjQArRk
Apresentação Congresso Montfort 2014
https://www.youtube.com/watch?v=txHVIMhaJTQ

315 textos fundamentais! Site Montfort
(http://www.montfort.org.br)

A CAVALARIA – “A Cavalaria dilatou a glória do povo cristão, e se revestiu de couraça como um gigante, cingindo-se com suas armas para
combater, e protegia toda a Cristandade com sua espada. Tornou-se semelhante a um leão nas suas ações e a um leãozinho que ruge sobre a presa,
perseguiu todos os maus, buscando-os por toda a parte; e queimou em chamas os que perturbavam o povo. E os seus inimigos retiraram-se pelo temor
que lhe tinham e todos os obreiros da iniqüidade se turbaram; e a sua mão conduziu prosperamente a salvação do povo. Exasperava muitos reis e
alegrava a Santa Igreja com seus grandes feitos e a sua memória será eternamente bendita.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=cavalaria&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/bYAgDqM_ce/A_Cavalaria.pdf

A CERA E O FOGO – “Um dos pontos mais indispensáveis para uma alma conseguir guardar perfeitamente a castidade é a fuga das ocasiões
próximas de pecado. Já foi dito que "em matéria de castidade não há fortes nem fracos, há prudentes ou imprudentes”. Com o pecado original ocorreu
uma desordem nas paixões do homem, desordem esta que o inclina constantemente ao mal e que, com o auxílio da graça, pode ser domada, mas não
extinta durante esta vida, sendo preciso estar sempre alerta com relação a ela, não lhe dando qualquer ocasião de nos dominar.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=cera_fogo&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/F5lYVmbeba/A_cera_e_o_fogo.pdf

A CIDADE DO HOMEM CONTRA A CIDADE DE DEUS – AS REVOLUÇÕES DA MODERNIDADE – “Neste trabalho, pretendemos dar uma
visão de conjunto das Revoluções que destruíram a sociedade medieval, procurando instituir uma sociedade igualitária em lugar da sociedade
hierárquica que a Igreja estabelecera na Cristandade medieval.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=tres_revolucoes&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/tZEjDbNpce/A_Cidade_do_Homem_contra_a_Cid.pdf

A CONDENAÇÃO DE GALILEU – “O caso Galileu é amplamente difundido para apresentar a Igreja como inimiga da ciência. Ora, o tribunal do
Santo Ofício não se ocupava de astronomia, mas de questões de ortodoxia católica. Na denúncia contra Galileu, enviada pelo Padre Grassi ao Santo
Ofício, objetava-se que a incompatibilidade da filosofia do Saggiatore – livro publicado por Galileu – com a eucaristia era muito mais importante do
que a questão "se a Terra se move". Podia-se ser católico e copernicano, mas não se podia ser católico sem respeitar o dogma tridentino da eucaristia.
Iniciado o inquérito contra Galileu, entra em cena o Papa Urbano VIII. Para livrá-lo de uma condenação grave, o Papa ocultou as denúncias e
transformou o processo-farsa em polêmica científica.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=ciencia&artigo=condenacao_de_galileu&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/s58E_ymice/A_condenao_de_Galileu.pdf

A CORUJA E O ROUXINOL – “O rouxinol é a poesia. A coruja é a sabedoria. Qual escolher?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=corujarouxinol&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/I_d-WouKce/A_Coruja_e_o_Rouxinol.pdf

A ECLESIOLOGIA DO VATICANO II – “Nos documentos do Concílio Vaticano II pode-se encontrar uma sugestiva síntese da relação entre o
cristianismo e o iluminismo". Essa frase de João Paulo II comprova qual o erro profundo do Vaticano II: pretender sintetizar a doutrina católica com a
doutrina do iluminismo maçônico. Misturar água limpa com água suja só faz sujar o que era limpo.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=eclesiologia&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/JH_zPjRsce/A_Eclesiologia_do_Vaticano_II.pdf

A ESCADA DE JACÓ – “E (Jacó) viu em sonhos uma escada posta sobre a terra, cujo cimo tocava o céu, e os anjos do Senhor subindo e descendo por
ela, e o Senhor apoiado na escada (...)." Esta é a escada da verdade, da Igreja. Esta é a escada pela qual a Sabedoria de Deus desceu dos céus até nós.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=escadajaco&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/TXOo9xO3ce/A_escada_de_Jac.pdf

A HERANÇA DO PONTIFICADO DE JOÃO PAULO II: DIVISÃO – “João Paulo II era muito criticado na cúpula da Igreja por algumas de suas
atitudes mais aplaudidas pela mídia anti-teológica e anti- católica. Entre as atitudes mais criticadas pelos Cardeais da Cúria – que normalmente não
perdem a circunspeção – estavam o famoso encontro ecumênico de Assis, os insistentes pedidos de perdão do Papa Wojtyla, o excessivo número de
beatificações e canonizações, feitas numa rapidez de produção em série. Não havia, então, unanimidade no Vaticano durante o reinado do Papa João
Paulo II.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=papa&artigo=heranca_papa&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/iBtEMs8Hba/A_Herana_do_Pontificado_de_Joo.pdf

A IGREJA E A DESIGUALDADE – “Leitor que nega ser marxista repete literalmente as teses de Marx.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040730105217&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/6ipZIDXqba/A_igreja_e_a_desigualdade.pdf

A IGREJA, O TRÁFICO E A ESCRAVIDÃO – “Proponho-me aqui a tratar da visão da Igreja Católica acerca da escravidão, bem como o papel desta
nesse processo. Para isso, introduzirei o texto tratando da questão escravista nos pensamentos que influenciaram a ideologia cristã: a teologia hebraica
antiga e a filosofia clássica greco-romana.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=igreja_escravidao&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Sc_iG5wqba/A_Igreja_o_trfico_e_a_escravid.pdf

A INTOLERÂNCIA CATÓLICA (SERMÃO PREGADO NA CATEDRAL DE CHARTRES EM 1841) – “Esse sermão proferido pelo Cardeal Pie
em 1841 mostra como a tolerância religiosa é ilógica. O Cardeal desenvolve dois princípios: primeiro, a religião que vem do céu é verdade e ela é
intolerante com relação às doutrinas errôneas; segundo, a religião que vem do céu é caridade e ela é cheia de tolerância quanto às pessoas. Como
verdadeira doutrina, ela é sempre atual. Em nossos dias de contraditória tolerância religiosa pós-conciliar, vemos a aplicação clara desses princípios,
pois os que se dizem tolerantes com todas as religiões, especialmente os modernistas, só não o são com aqueles que defendem intoleravelmente a
verdadeira fé.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=intolerancia&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Sm5Hdin5ba/A_intolerncia_catlica__sermo_p.pdf

A LUZ DA TRADIÇÃO E O CONCÍLIO VATICANO II – “Se o Vaticano II precisa ser interpretado "à luz da Tradição”, então é melhor ir
diretamente ao que ensina infalivelmente a Tradição. Em vez de citar o Vaticano II, e discutir em que sentido se deve entender o que ele diz de modo
ambíguo ou polissêmico, devemos ir diretamente ao que ensina o Magistério infalível tradicional.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=tradicao_vii&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/cND-jrKkce/A_luz_da_tradio_e_o_Conclio_Va.pdf

“A MISSA NOVA É CATÓLICA?” – “Tal mudança da Missa católica para um show missa dessacralizou o sacerdote e causou o êxodo de milhões de
católicos para os cultos protestantes. Desse modo a pergunta do Professor protestante Siegwalt tem muito propósito: "Falta saber se a esse rito se pode
chamar de Missa católica".”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=missa_nova_catolica&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/A5dCUU7Jce/A_missa_nova__catlica__pergunt.pdf

A MISSA NOVA É PROTESTANTIZANTE – “Prevenimos aos modernistas que nos lerem — e os há em grande número – que, antes de
estrubucharem de raiva contra a Montfort por causa desse título acima, saibam que ele não é meu. Quem disse – além de conhecidas autoridades
teológicas – que a Missa nova foi feita por Paulo VI para aproximar a Missa católica da ceia calvinista foi um amigo pessoal e muito querido de Paulo
VI, e confesso modernista: Jean Guitton.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=a-missa-nova&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/TykiwS29ce/A_missa_nova__protestantizante.pdf

A MORTE DO PAPA JOÃO PAULO II E O PRÓXIMO CONCLAVE – “Todo o mundo acompanhou consternado a lenta agonia do Papa João Paulo
II. Sua determinação em manter-se em seu santo encargo de Vigário de Cristo, apesar de todos os seus sofrimentos, mereceu a admiração de todos.
Exceto o de alguns como o Cardeal Dom Arns e o Cardeal Daneels, ou o herege Hans Kung, que sem nenhuma caridade e sequer respeitar um homem
em doença mortal, praticamente exigiam a sua renúncia imediata do papado.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=papa&artigo=morte_papa&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/m8p3VDcuba/A_morte_do_Papa_Joo_Paulo_II_e.pdf

A PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO – “Sem pretender ensinar a parábola ao vigário, mas apenas aos leitores do site Montfort, que são famintos
ou sedentos de saber, decidi explicar a parábola do Bom Samaritano, seguindo as sapientíssimas lições de um monge medieval pouco conhecido, Hugo
de São Victor, que viveu no século XII na Abadia de São Victor, em Paris.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=bom_samaritano&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/0gryaYAyba/A_parbola_do_bom_samaritano.pdf

A PASTORALIDADE E A INFALIBILIDADE DO CONCÍLIO VATICANO II – “Muito se tem discutido, especialmente no Brasil, e
apaixonadamente, sobre o Vaticano II. Alguns afirmaram, sem qualquer base na sã doutrina e na realidade, que o Vaticano II foi infalível. A Montfort
sempre defendeu a tese de que o Vaticano II, tendo sido convocado com fins pastorais por João XXIII, caráter confirmado por Paulo VI em sua
reconvocação do Concílio, assim como em seu discurso de encerramento, não foi, nem poderia ser infalível. Por isso, várias pessoas, muito precipitada
e arbitrariamente, apodaram-nos de hereges. E, para elas, não têm adiantado nem mesmo as contínuas afirmações do Cardeal Ratzinger e, agora, de
Bento XVI, que atestam com muita clareza e com autoridade que o Vaicano II não foi infalível. Agora, a publicação da obra de Monsenhor Brunero
Gherardini – Vaticano II, un Discorso da Fare — veio colocar esse problema nos eixos.”

Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=pastoralidade-vaticano-II&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/lW3MRBoZba/A_pastoralidade_e_a_infalibili.pdf

A PILHAGEM DO TESOURO ESPANHOL – A incrível história da espoliação do ouro espanhol por Stalin.
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=pilhagem&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/zPEXzbHoba/A_pilhagem_do_tesouro_espanhol.pdf

A PROPAGANDA É A ALMA DOS NEGÓCIOS – “A propaganda não é exclusivamente usada em embates comerciais. Ela vem sendo usada por
séculos como uma poderosa ferramenta de influência e conquista do que se chama de "opinião pública", e de manipulação de "massas". Não se entenda
aqui por publicidade como simplesmente anúncios de televisão ou rádio, mas sim estratégias e expedientes de promoção que usam de meios diversos,
como artigos, notas, matérias de jornais, etc., que são formas mais sutis porém poderosas de convencimento. E hoje vemos as estratégias e expedientes
idênticos aos utilizados pelos nazistas, como é o caso da promoção do uso de células tronco embrionárias, de que resulta a morte do embrião.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=propaganda_alma_negocios&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/HObBjERAba/A_Propaganda__a_Alma_dos_Negci.pdf

A PROXIMIDADE DA MISSA NOVA DE PAULO VI COM A ´CEIA` LUTERANA – “Afirmações de Mons. Bugnini, do jornal L'Osservatore
Romano e de Jean Guitton, amigo íntimo de Paulo VI sobre o "afastamento" da Missa nova de Paulo VI 'da teologia católica da Missa'”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=missa_nova_ceia&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/5m2AsB7Sce/A_proximidade_da_Missa_nova_de.pdf

A RELIGIÃO DO CONCÍLIO VATICANO II – PARTE I – “Esse estudo trata da relação do Concílio Vaticano II com a Fenomenologia, filosofia que
dá a chave da ambigüidade dos textos do Concílio. Numa primeira parte, se analisará o pecado de Adão. A seguir, estudar-se-á o pecado da
Modernidade, parte em que se analisarão as principais escolas filosóficas modernas, especialmente a Fenomenologia. Finalmente se estudarão os textos
do Vaticano II e sua relação com a Fenomenologia.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=religiao_vaticano_ii_parte_1&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/0V6dAO1-ce/A_Religio_do_Conclio_Vaticano_.pdf

A RELIGIÃO DO CONCÍLIO VATICANO II – PARTE II – “Esse estudo trata da relação do Concílio Vaticano II com a Fenomenologia, filosofia
que dá a chave da ambigüidade dos textos do Concílio. Numa primeira parte, se analisará o pecado de Adão. A seguir, estudar-se-á o pecado da
Modernidade, parte em que se analisarão as principais escolas filosóficas modernas, especialmente a Fenomenologia. Finalmente se estudarão os textos
do Vaticano II e sua relação com a Fenomenologia.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=religiao_vaticano_ii_parte_2&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/1AZRLQVHce/A_Religio_do_Conclio_Vaticano_.pdf

A RELIGIÃO DO CONCÍLIO VATICANO II – PARTE III – “Esse estudo trata da relação do Concílio Vaticano II com a Fenomenologia, filosofia
que dá a chave da ambigüidade dos textos do Concílio. Numa primeira parte, se analisará o pecado de Adão. A seguir, estudar-se-á o pecado da
Modernidade, parte em que se analisarão as principais escolas filosóficas modernas, especialmente a Fenomenologia. Finalmente se estudarão os textos
do Vaticano II e sua relação com a Fenomenologia.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=religiao_vaticano_ii_parte_3&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/2yEnubynba/A_Religio_do_Conclio_Vaticano_.pdf

A REVOLUÇÃO FRANCESA – “Quando se estuda a Revolução Francesa, é impossível não ficar impressionado com a flagrante contradição entre
suas trilogia mágica – Liberdade, Igualdade, Fraternidade – em nome da qual se fez a Revolução, e os fatos que dela resultaram. Até mesmo o leitor
mais hipnotizado pelos slogans revolucionários se perturba ao ver o paladino da igualdade, Robespierre, praticamente fazer-se adorar na festa do Ser
Supremo, em 1794. O mais cego liberal tem que fazer restrições aos crimes de terror, e fica estupefato ante a intolerância absoluta gerada pelo triunfo
da Tolerância e da Liberdade. Como não ver que a Fraternidade romântica e sonhadora de Rousseau e de seus adeptos, a sociedade perfeita, pacífica e
amorosa, finalmente realizada em 89, produziu o ódio e a guerra?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=revolucaofrancesa&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/MfenV-hKba/A_Revoluo_Francesa.pdf

A SERPENTE SE ESCONDE SOB A ERVA. A COLEGIALIDADE DO CONCÍLIO VATICANO II CONDENADA JÁ POR PIO VI – “Livro
recente de Monsenhor Brunero Gherardini condena a ´colegialidade` da Lumen Gentium.”

Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=anguis-herba&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/nGrTfcGzce/A_serpente_se_esconde_sob_a_er.pdf

A TEORIA DA EVOLUÇÃO CONTRA A CIÊNCIA E A FÉ (O CONTO DO MACACO) – “Seguindo o conselho de Santo Tomás, de que há que
rebater os sofistas com os argumentos dos próprios sofistas, o autor pulveriza a presunção darwinista citando somente autores evolucionistas. Derruba a
postura da opinião evolucionista em nome da ciência; daí o atrevido e inclusivamente mal sonante título do artigo, mas que resume de modo claríssimo
o seu conteúdo.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=ciencia&artigo=conto_macaco&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/rp7rGizace/A_Teoria_da_Evoluo_contra_a_ci.pdf

A UM MEIO CALADO E ENCABULADO, PROF. FELIPE DE AQUINO QUE, CONTENTE, SAIU AFINAL DA "TOCA" – Prof. Felipe de
Aquino envia discurso de Frei Cantalamessa (pregador do Papa) para tentar defender a RCC.
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20060614210719&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/GOJCN2lIce/A_um_meio_calado_e_encabulado_.pdf

A VERDADE – “...de que forma posso ter uma opinião sobre algo, uma opinião tão completa absoluta.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=filosofia&artigo=20040919015336&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/clP7_Nd4ba/A_verdade.pdf

A VIDA DA LITURGIA...EM AGONIA – “Neste trabalho analisamos a espantosa doutrina do Padre Bouyer sobre a Missa, publicada em 1956, em
pleno reinado de Pio XII, treze anos antes do Novus Ordo Missae de Paulo VI. Ver-se-á bem por essas datas que Bouyer foi um precursor da Nova
Missa de Monsenhor Bugnini, aprovada por Paulo VI.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=bouyer&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/yrdCHURGba/A_Vida_da_Liturgiaem_agonia.pdf

A VIDA NA TERRA É INFINITAMENTE PEQUENA – “...se Deus criou o homem tinha um motivo, qual?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=outros&artigo=20040728234857&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/H1oqAT4oba/A_vida_na_terra__infinitamente.pdf

A VOLTA PARA CASA – “...criei coragem e vou contar como foi a minha volta para a Casa do Pai depois de quase 40 anos distante de Deus.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=apoio&artigo=20051015183526&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/7vaqYT4uba/A_volta_para_Casa.pdf

ADEUS, HOMENS DE BEM – “Como os Liberais trouxeram a corrupção para a Igreja Católica.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=goodbye&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/mzG9Yf0uce/Adeus_Homens_de_Bem.pdf

ALGUMAS COISAS MAIS SOBRE GALILEU – “A exaltação que se faz de Galileu atualmente excede muito os seus méritos. Típico fenômeno da
sombra. Quanto mais longe o anteparo, maior a sua projeção.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=ciencia&artigo=coisas_galileu&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Erq7WHtuce/Algumas_coisas_mais_sobre_Gali.pdf

ANTIGAMENTE, OS TOLOS CALAVAM-SE... – “O ‘achismo’ vem se reivindicando como a nova religião do século 21 para em seguida mostrar a
sua verdadeira e maléfica face que é a tirania de se ter opinião pra tudo!”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=outros&artigo=20060323012319&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Q8xMRtoZba/Antigamente_os_tolos_calavam-s.pdf

ARTE GÓTICA – “Pequeno resumo de uma aula sobre Arte Gótica ministrada num congresso da Associação Cultural Montfort”

Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=arte&artigo=20050511092006&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/yRFlMH3rce/Arte_Gtica.pdf

AS BODAS DE CANÁ – “Um dos textos mais densos e profundos sobre essa passagem bíblica.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=bodas&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/DMI1ugsDba/As_bodas_de_Can.pdf

AS QUATRO ESTAÇÕES – “O paralelo entre as estações do ano e as idades do homem.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=4estacoes&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/oD4BYR70ce/As_quatro_estaes.pdf

AS TRÊS REVOLUÇÕES NA ARTE – “Neste estudo mostramos as três revoluções na arte que causaram sua destruição enquanto meio para Deus: o
Renascimento, que separou a beleza do bem; o Romantismo, que separou a beleza da verdade; e finalmente a Arte Moderna, que fará a última negação,
ao repudiar a própria Beleza e o próprio ser, renegando como consequência a Deus e o próprio homem, que é a sua imagem.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=arte&artigo=3revolucoes&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/dQpILnTrba/As_trs_revolues_na_Arte.pdf

ATAQUE E NOS DEFENDEREMOS – “Parece, então, que depois de anos de meditação, seu agrado com meu artigo mudou um tanto. E que
cresceram suas "restrições". Pena que V. Rvdma. não me tenha enviado diretamente sua "restrição" agigantada. Nossa polêmica sobre o Vaticano II –
talvez o senhor prefira dizer nosso "diálogo" – se estendera desde 1987 até 1989. Agora...até quando?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=destevao&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/z5XpjQOAce/Ataque_e_nos_defenderemos.pdf

ATEÍSMO E FÉ – “Um articulista do suplemento dominical de prestigioso jornal, reconhecendo a antipatia que a palavra ateu causa na maioria das
pessoas, propõe, copiando a idéia de outros ateus americanos – como é de rigor ao sul do Equador – que aquele nome seja substituído por outro mais
simpático, com carga de significado positiva.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=brilhantes_ateus&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/zTFKLXTrba/Atesmo_e_F.pdf

AVE SPES ÚNICA! AVE GAUDIUM VERUM! – “O que Pio IX condenou no Syllabus, agora, Bento XVI explicita e explica magistralmente: não há
possibilidade de conciliação, ou de síntese, entre Catolicismo e o Mundo Moderno, entre Cristianismo e Modernidade.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=ave_crux_spes_unica&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/mdJzzgREba/Ave_spes_nica_Ave_gaudium_veru.pdf

BALANÇA DA JUSTIÇA DO PT, A – “O Ministro de, Justiça do PT, senhor Tarso Fernando Herz Genro, conhecido comunista, pois começou sua
carreira política como porta-voz do Partido Revolucionário Comunista (PRC), acaba de dar mais uma prova de que a balança petista que ele usa, tem
seus dois pratos completamente desequilibrados. Tão desequilibrados que, se ele vendesse batatas nessa balança, ele seria denunciado e preso, como
fraudador de peso.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=balanca-justica-pt&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/XCMBzNRUce/A_balana_da_justia_do_PT.pdf

BATISMO DE DESEJO – MEIO DE SALVAÇÃO – “Esse índio, como todos os que não tivessem nenhuma possibilidade material de conhecer a
Igreja, poderiam, sim, salvar-se, pois estavam em situação de ignorância invencível. Por ignorância invencível entende-se, como se depreende desses
mesmos termos, uma condição em que a pessoa não tenha absolutamente nenhuma possibilidade de fazer qualquer coisa para conhecer algo, no caso, a
existência da Igreja Católica.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=batismodedesejo&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/HZRTLeGbce/Batismo_de_Desejo_-_Meio_de_Sa.pdf

BELEZA DAS ALMAS – “Mais do que a beleza de todas as criaturas, o homem admira os símbolos que nelas existem, símbolos que são como vozes
que lhe falam dos pensamentos profundos de Deus. Nada há na natureza visível, por mais maravilhosa que seja, que se equipare a beleza de uma alma,
porque a realidade é sempre superior ao símbolo. Neste artigo apresentamos algumas reflexões de São Boaventura e São Tomás de Aquino sobre a
beleza das almas.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=belezadasalmas&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/mAlaDSK_ba/Beleza_das_almas.pdf
BELEZA NO MUNDO, NO HOMEM E EM DEUS: a Filosofia da Arte, a sabedoria de Deus na Criação e a vida espiritual – parte 01
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/a-beleza-no-mundo-no-homem-e-em-deus-a-filosofia-da-arte-a-sabedoria-de-deus-na-criacao-e-a-vida-espiritual/
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/4QFBW0xeba/A_beleza_no_mundo_no_homem_e_e.pdf

BELEZA NO MUNDO, NO HOMEM E EM DEUS: a Filosofia da Arte, a Sabedoria de Deus na Criação e a vida espiritual – parte 02
http://www.montfort.org.br/a-beleza-no-mundo-no-homem-e-em-deus-a-filosofia-da-arte-a-sabedoria-de-deus-na-criacao-e-a-vida-espiritualTexto no site:
parte-2/

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/AONwwM2Dba/A_beleza_no_mundo_no_homem_e_e.pdf

BELEZA NO MUNDO, NO HOMEM E EM DEUS: a Filosofia da Arte, a Sabedoria de Deus na Criação e a vida espiritual – parte 03
http://www.montfort.org.br/a-beleza-no-mundo-no-homem-e-em-deus-a-filosofia-da-arte-a-sabedoria-de-deus-na-criacao-e-a-vida-espiritualTexto no site:
parte-3/

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/bZ_lt4d9ba/A_beleza_no_mundo_no_homem_e_e.pdf

BELEZA NO MUNDO, NO HOMEM E EM DEUS: a Filosofia da Arte, a Sabedoria de Deus na Criação e a vida espiritual – parte 04
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/a-beleza-no-mundo-no-homem-e-em-deus-a-filosofia-da-arte-a-sabedoria-de-deus-na-criacao-e-a-vida-espiritualparte-4/

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/uh5FK6yHba/A_beleza_no_mundo_no_homem_e_e.pdf

BELEZA NO MUNDO, NO HOMEM E EM DEUS: a Filosofia da Arte, a Sabedoria de Deus na Criação e a vida espiritual – parte 05
http://www.montfort.org.br/a-beleza-no-mundo-no-homem-e-em-deus-a-filosofia-da-arte-a-sabedoria-de-deus-na-criacao-e-a-vida-espiritualTexto no site:
parte-5/

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/QRiex-bEce/A_beleza_no_mundo_no_homem_e_e.pdf

BELEZA NO MUNDO, NO HOMEM E EM DEUS: a Filosofia da Arte, a Sabedoria de Deus na Criação e a vida espiritual – parte 06
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/a-beleza-no-mundo-no-homem-e-em-deus-a-filosofia-da-arte-a-sabedoria-de-deus-na-criacao-e-a-vida-espiritualparte-6/

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/MmUQNNlYce/A_beleza_no_mundo_no_homem_e_e.pdf

BELEZA NO MUNDO, NO HOMEM E EM DEUS: a Filosofia da Arte, a Sabedoria de Deus na Criação e a vida espiritual – parte 07
http://www.montfort.org.br/a-beleza-no-mundo-no-homem-e-em-deus-a-filosofia-da-arte-a-sabedoria-de-deus-na-criacao-e-a-vida-espiritualTexto no site:
parte-7/

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ObH7l0p7ce/A_beleza_no_mundo_no_homem_e_e.pdf

BELEZA NO MUNDO, NO HOMEM E EM DEUS: a Filosofia da Arte, a Sabedoria de Deus na Criação e a vida espiritual – parte 08
http://www.montfort.org.br/a-beleza-no-mundo-no-homem-e-em-deus-a-filosofia-da-arte-a-sabedoria-de-deus-na-criacao-e-a-vida-espiritualTexto no site:
parte-8/

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/NVg2CDEpba/A_beleza_no_mundo_no_homem_e_e.pdf

BELEZA NO MUNDO, NO HOMEM E EM DEUS: a Filosofia da Arte, a Sabedoria de Deus na Criação e a vida espiritual – parte 09
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/a-beleza-no-mundo-no-homem-e-em-deus-a-filosofia-da-arte-a-sabedoria-de-deus-na-criacao-e-a-vida-espiritualparte-9/

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/8B24sj_mce/A_beleza_no_mundo_no_homem_e_e.pdf

BENTO XVI, O DIÁLOGO E O ECUMENISMO – “O Concílio Vaticano II adotou o método subjetivista da Fenomenologia como atitude básica da
Igreja ao tratar de questões doutrinárias. Para a Fenomenologia, o homem seria incapaz de atingir a realidade objetiva. Seríamos como cegos apalpando
um elefante. Cada um dos cegos chega a uma conclusão distorcida do que é o elefante, porque não têm possibilidade de vê-lo.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=papa&artigo=bxvi_ecumenismo&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Me4mO7xYba/Bento_XVI_o_dilogo_e_o_ecumeni.pdf

BRUXARIA E ABORTO, O SANGUE DOS INOCENTES OFERECIDO AO DEMÔNIO – “O sangue dos santos inocentes foi derramado em Belém
para satisfazer a sede de poder de Herodes. Choca saber que hoje o sangue dos inocentes é derramado para satisfazer o demônio... A escritora e
praticante de Wicca Ginette Paris explicitamente defende o aborto como forma de sacrifício necessário à deusa Ártemis. Segundo ela, a mulher não
tem poder algum enquanto não tiver poder sobre a vida e a morte. Este pensamento grotesco tem ganhado cada vez mais adeptos entre as praticantes da
Wicca e entre os americanos favoráveis ao aborto.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=bruxaria&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/cCQ1oeY7ba/Bruxaria_e_Aborto_o_Sangue_dos.pdf

BUDAS EM CACOS – “Este decepcionado fim de século XX assiste ao desmoronamento de ídolos erguidos pelo racionalismo. Todas as gerações de
nosso tempo tiveram que prostrar-se diante de três ídolos intocáveis, novos Budas inventados pela "ciência" racionalista : Marx, Darwin e Freud.
Curiosamente, o êxito e o prestígio desses três pseudo-cientistas vinha do fato de terem trabalhado para a destruição tanto da Religião como também do
culto do homem iniciado pelo Humanismo renascentista.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=ciencia&artigo=budas&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/kzNbDhLVba/Budas_em_cacos.pdf

CANÇÃO NOVA E RESSURREIÇÃO DA IGREJA – Pe. Jonas: “Ele [Cristo] vem para governar este mundo, esta humanidade.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20050415132759&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/1U1ub7POba/Cano_Nova_e_Ressurreio_da_Igre.pdf

CANDEIA DEBAIXO DO ALQUEIRE, A – “A obra do Padre Calderón é uma contribuição – como a obra do Padre Brunero Gherardini, que acaba de
ser publicada na Itália, Concilio ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare – para os debates que se iniciarão logo mais, no Vaticano, entre os
teólogos da Cúria Romana e os teólogos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X sobre o valor da autoridade do Vaticano II e sobre os pontos
doutrinários desse Concílio, que tanta confusão trouxe na Igreja a ponto de Paulo VI falar da introdução da fumaça de satanás no templo de Deus.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=a-candeia-debaixo&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/l-YtHQPGba/A_Candeia_debaixo_do_Alqueire.pdf

CAPITALISMO ACEITÁVEL? – “Eu sei que Capistalismo é "menos pior" que Socialismo, mas só por que é menos pior, isso faz com que seja
aceitavel?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040723134233&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/vJIxoM6Bce/Capitalismo_aceitvel__pergunta.pdf

CARDEAL RATZINGER E MISSA DE PAULO VI – “Cardeal Ratzinger: a Missa Nova de Paulo VI é uma fabricação e representa uma ruptura com
"trágicas consequências."”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=missa_nova_ruptura&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ft2lkR3Qce/Cardeal_Ratzinger_e_a_missa_de.pdf

CARIDADE E RISPIDEZ – “Gostei muito dos artigos que em muito me saciaram a sede de informação e formação. No entanto, confesso que fiquei
um pouco ofendido com algumas formas de expressão, do Sr. Orlando Fedeli.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040817200120&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/84wGuZCTce/Caridade_e_rispidez.pdf

CARIDADE ECUMÊNICA DA CANÇÃO NOVA, A – “Senti-me intrigada ao ver um artigo aqui neste sítio em que vocês criticam negativamente a
RCC e à Rede Canção Nova.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20050203232710&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/HmD0eXrjba/A_caridade_Ecumnica_da_Cano_No.pdf

CARISMAS – Leitor discorda das argumentações desfavoráveis à RCC e fala sobre carismas.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20040906214943&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/wuAnlai7ba/Carismas.pdf

CARITAS IN VERITATE: VALENTE E SURPREENDENTE DESAFIO DE BENTO XVI AO MUNDO MODERNO – “O Papa Bento XVI, sempre
corajoso, desta vez surpreende. O anúncio de uma nova encíclica de caráter social deixava todos em expectativa. Os modernistas ficaram à espera de
uma nova encíclica, promovendo o socialismo "cristão”. Tanto mais que se anunciava que a nove encíclica de Bento XVI se inspirava e se dizia que
era continuadora da encíclica Populorum progressio de conhecido sabor marxistóide. De sua parte, os anti modernistas temiam o que se anunciava.
Pois Bento XVI surpreendeu de novo a todos.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=apologetica&artigo=bento_xvi_valente_caritas_in_veritate&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/05-DujCnce/Caritas_in_Veritate_-_valente_.pdf

CARTA A UM DEMO-CRISTÃO – HOJE PETISTA – SOBRE UM VELHO "AGGIORNAMENTO" – “Curiosamente, ele se afirma democrata, e
garante que a democracia é o governo do povo. Jura que, no "regime de direito", deve haver liberdade de imprensa, e que o povo é soberano. Mas que,
no caso da pena de morte, os deputados não devem fazer a vontade do povo, porque, aí, a mídia deformou o povo, a quem seria preciso
"conscientizar"... através de uma mídia nova e bem controlada...”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=cartaaumdemo&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ZrarQ94sce/Carta_a_um_demo-cristo_-_hoje_.pdf

CARTA-APELO A UM DEPUTADO DO PT – “Lí a matéria acima intitulada de "PTBrás", alguns depoimentos de petistas ilustres e suas
considerações. Quero, como Deputado Federal do PT, católico, defensor da vida e dos valores éticos e morais em nossa sociedade, dizer que não aceito
ser confundido!”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20050803125625&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/XBWMRzotce/Carta-apelo_a_um_Deputado_do_P.pdf

CATÓLICO PÓS-VATICANO II – “o senhor não reconhece a autoridade deste Concílio, está em estado de desobediência ao Magistério da Igreja.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040819174534&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/_vAfka26ce/Catlico_Ps-Vaticano_II.pdf

CATÓLICO TOLERANTE – “Quem tolera a mentira, não ama a verdade. Quem não condena o vício, odeia a virtude.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=filosofia&artigo=20040815004723&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/hn5U4Bq2ce/Catlico_tolerante.pdf

CATÓLICO VIRA PROTESTANTE POR CAUSA DA RCC – “Doutor, que era católico, contrai, via RCC, a doença do modernismo e fica
protestante.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20041017233743&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/C_nne9xjce/Catlico_vira_protestante_por_c.pdf

CATÓLICOS DE ONTEM E HOJE (RCC E PROTESTANTISMO) – “Se o senhor fosse traçar um paralelo entre o comportamento cristão-católico
destas duas realidades como seriam as características?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20040729215257&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/e6cXt-aDce/Catlicos_de_ontem_e_hoje_-_RCC.pdf

CAUSAS DA VIOLÊNCIA ATUAL – “Alguns sociólogos insistem em dizer que o motivo para tamanha violência é a dificuldade financeira por que
passa a maior parte da população. Outros dizem que tem a ver, tão somente, com caráter.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040729163131&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/7M7ZEOX_ce/Causas_da_violncia_atual.pdf

CHE E RELIGIÃO – “No que você acredita? Pois se "a guerra Che" é ruim, como vc pode classificar a Igreja católica, cheia de ouro por todos os
lados.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040722085622&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/9ItUDsGFba/Che_e_Religio.pdf

CHE GUEVARA, APENAS UM TERRORISTA – “Apesar de já ter ele morrido há mais de 30 anos (em 1967), a figura do guerrilheiro argentino Che
Guevara, ainda causa fascínio em muitas pessoas. Contaremos aqui alguma coisa de sua história, com base no "Le livre noir du communisme", o
suficiente para mostrar sua face verdadeira, que esteve longe de ser "glamourosa.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=cheguevara&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Q6NJJNnXba/Che_Guevara_apenas_um_terroris.pdf

CHE GUEVARA, SOCIALISMO E COMUNISMO – “Li o seu artigo sobre Che Guevara, o qual me deixou extremamente preocupado sobre as ideias
que tentou passar sobre o Socialismo e sobre Che Guevara.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040730144552&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/4gvH2c9Lba/Che_Guevara_Socialismo_e_Comun.pdf

CHE GUEVARA, UM TERRORISTA, SIM! – Estudante diz que cometemos injustiças contra Che Guevara em nosso site.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040809144430&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Smh3xFcUce/Che_Guevara_um_terrorista_sim.pdf

CIDADE DAS TREVAS – “As cidades atacam continuamente as almas, através de imagens, de cicios maldosos, e das mesmas brumas sonoras que
povoam todos os lares. É visível o modo como a estrutura urbana exerce uma militância constante contra todos os valores morais aos quais a pessoa
queira se submeter; a cidade luta para que o indivíduo não seja virtuoso, e este luta para que a cidade continue a aplicar-lhe as doses anestésicas,
prontas a obstacularizar qualquer percepção do estrago profundo que as veleidades realizam na alma. Este é o fruto da sociedade que se afasta de Deus,
fundamento de toda justiça e de todo valor do homem.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=cidade&lang=bra
Texto no site:

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/kaDM0qEfba/Cidade_das_Trevas.pdf

CNBB E POLÍTICA – “Vocês não acham que a questão moral e espiritual, já é uma obrigação de todo o cristão,, assim como a luta contra o
pecado???? e que a CNBB deve se preocupar tambem com outros problemas de curnho mais sociais??”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040723095847&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/OMf89UJNce/CNBB_e_poltica.pdf

COMEÇA SE ESVAIR A CORTINA DE FUMAÇA DE ÓPIO PÓS-CONCILIAR: O VERDADEIRO VALOR NORMATIVO E COGENTE DO
VATICANO II – “O site messainlatino.it acaba de publicar um comentário a um artigo do Padre Manfred Hauke, demostrando que o Concílio
Vaticano II, tendo sido pastoral, nada teve de dogmático, não podendo se exigir dos fiéis um assentimento tal como se ele fosse um Concílio dogmático
infalível. Padre Manfred Hauke prova que o próprio Concílio nunca exigiu que suas afirmações fossem tidas como infalíveis, e jamais os textos do
Concílio exigiram dos fiéis uma aceitação de fé divina e católica.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=comeca-a-sair&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/lS0oVAiKce/Comea_se_esvair_a_cortina_de_f.pdf

COMENTANDO O PARECER DE UM CÔNEGO (GAUDIUM ET SPES E A 'SEMENTE DIVINA NO HOMEM') – “Lamento ter que discordar do
respeitável parecer do Cônego Vidigal, e, mais ainda, lamento ter que afirmar que o texto da Gaudium et Spes, em causa, infelizmente, defende uma
tese da Nova Teologia de caráter modernista e gnóstico, visto que considera haver na natureza humana – no homem, tomado genericamente – uma
semente divina.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20041018174145&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/HvTG50Sgba/Comentando_o_parecer_de_um_Cne.pdf

COMENTANDO UM COMENTÁRIO – “Kiko repete sempre que nem tudo o que ele está dizendo é para ser repassado às pessoas, ao menos não tudo
de uma vez.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=neocatecumenato&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/T4vkct3Oce/Comentando_um_Comentrio.pdf

COMO ALBERT EINSTEIN VÊ O MUNDO? – “Desculpe-me, leitor, o texto tão despreocupado e pouco metódico. Ele é fruto de uma leitura de lazer
numa tranqüila manhã de domingo. Além disso, é pouco abrangente para responder à pergunta expressa no título. Porém, são questões por demais
interessantes e instigantes para serem deixadas para trás, como vagas lembranças de leituras divertidas.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=ciencia&artigo=einstein-mundo&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/R5Arsa58ce/Como_Albert_Einstein_v_o_Mundo.pdf

COMO O SR. ACHA QUE SERÁ RECEBIDO POR DEUS EM SEU REINO? – “O senhor, Orlando, tem um modo de "defender" a Igreja que me
preocupa! Desculpe-me decliná-las. Como o senhor ofende padres, bispos, cardeais ! Como pode o senhor dizer-se católico, e mais, cristão?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=quadro&artigo=20091217140400&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/LTFiFXgqce/Como_o_Sr_acha_que_ser_recebid.pdf

CONCEITUAÇÃO, CAUSAS E CLASSIFICAÇÃO DAS UTOPIAS – “Nas épocas de crise o problema do mal, em todas as suas formas (morte,
doença, miséria, injustiça, guerra, etc.), se põe de modo angustiante e coloca em xeque a cosmovisão da sociedade. O homem decadente que duvida de
sua própria cosmovisão e que perdeu suas certezas refugia-se no sonho ou na profecia. Sonha com a idade de ouro e o paraíso perdido ou com o
milenarismo apocalíptico, mas recusa enfrentar o problema real posto no aqui e no agora. Daí surgem as utopias. Toda a utopia foge do aqui e do
agora. A utopia pretende eliminar o problema do mal da face da terra negando o mal. Ela quer construir um paraíso terrenal, já que não pode voltar ao
Éden. A utopia é pois uma forma de religião que promete a felicidade ao homem aqui na terra e agora. Mais ainda, a utopia é uma religião naturalista
que afirma estar no próprio homem a força que eliminará o mal do universo. Sua sotereologia é humanista. O homem é o seu auto-redentor, 'salvador
que se salva a si mesmo'. A utopia é, no fundo, a Religião do Homem.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=utopia&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/XxRIyuD-ba/Conceituao_causas_e_classifica.pdf

CONCÍLIO VATICANO II – “...todo o católico deve ter a humildade de reconhecer que embora esteja na verdade (isto é a fé católica é a única
verdadeira) não deve tratar aqueles que não são católicos com desprezo ou violência, mas deve acolhê-los e dialogar com eles do mesmo modo que
faria Jesus.”

Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20041231124433&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/TrYPhkpAba/Conclio_Vaticano_II.pdf

CONCÍLIO VATICANO II: CRIADOR DA ´NOVA IGREJA – Pe. J.B. Libânio: "Depois do Concílio Vaticano II já não tem sentido manter o modelo
hierárquico, mas sim construir o modelo Povo de Deus."
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=apologetica&artigo=20070122092537&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/33wzqdBSce/Conclio_Vaticano_II_-_criador_.pdf

CONCÍLIO VATICANO II: UNIDADE E DIVISÃO – “O ecumenismo do Concílio Vaticano II não conseguiu trazer para a unidade católica ninguém,
de nenhuma seita. Mas, internamente, este Concílio dividiu profundamente o clero e os fiéis.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=unidade&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/UmtHwc9Dba/Conclio_Vaticano_II_-_Unidade_.pdf

“CONFRADES” – “Das Catedrais góticas ao caos da "arte" contemporânea; da santidade em armadura de Santa Joana d’Arc e de São Luís até os
gurus do nosso tempo; do canto gregoriano ao rock; da Sorbonne do tempo de Frei Tomás de Aquino às tolices dos jornais modernos e dos cursos de
nossas pobres universidades de fim de semana – ou mesmo de semana inteira – há um abismo. Esse abismo, nós o sentimos muito claramente ao ler
qualquer artigo de um "Frei Betto", que "modestamente" se apresenta como "confrade de São Tomás".”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=confrades&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/eF84Q4Ycce/Confrades.pdf

CONHECE-SE A ÁRVORE DO VATICANO II POR SEUS FRUTOS – “Foi o próprio Jesus, nosso divino redentor quem nos deu esse sinal para
conhecermos se uma coisa vem de Deus ou não. O valor de uma obra deve ser medido pelos frutos que ela dá.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=arvore-frutos&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/4nODMh8Xba/Conhece-se_a_rvore_do_Vaticano.pdf

CONSPIRAÇÃO NA ARTE? – “Quando se fala em conspirações na História, há alguns que, sem analisar a questão, já se arrepiam e se enfurecem,
considerando o tema absurdo e a hipótese impossível ou tresloucada. Entretanto, basta estudar um pouco mais a fundo a História para se constatar que
o tema não é absurdo e que a hipótese é, na verdade, tese certa. Neste artigo analisaremos apenas alguns textos de autores sérios, que ou admitem que
existe de fato na História, desde há muito tempo, uma conspiração de artistas – filiados em geral à Gnose – ou que fornecem dados seguros que
indicam essa conspiração.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=arte&artigo=conspiracaoarte&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/LCPa6302ba/Conspirao_na_Arte__pergunta_.pdf

CONSPIRAÇÃO NA HISTÓRIA: EXEMPLOS DO ANTIGO TESTAMENTO – “A tese conspirativa da História é rejeitada pelos liberais, pois é
incompatível com sua crença na bondade natural do homem. De outro lado, ela é exposta de modo ridículo por certa literatura anti-maçônica, que em
tudo vê ações secretas, conciliábulos, maquinações fantasmagóricas, intrigas rocambolescas e que imagina simbologias cabalísticas misteriosas nas
coisas mais simples. Foi a cosmovisão conspirativa que Umberto Eco caricaturou na obra "Il Pendolo de Foucault".”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=conspiracao&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/25Ekqrxmba/Conspirao_na_Histria_-_exemplo.pdf

CONSTITUIÇÃO CIVIL DO CLERO: A REVOLUÇÃO DENTRO DA IGREJA – “Antes de assaltar uma fortaleza, atacam-se suas defesas
exteriores. Do mesmo modo, antes de tentar destruir diretamente a Igreja com a decretação da Constituição Civil do Clero, a Revolução Francesa
procurou destruir certos obstáculos e resistências que se colocavam à sua ação anti-religiosa. Ultrapassados esses obstáculos, em 1790, a Assembléia
Constituinte francesa contava com uma Comissão Eclesiástica, a que foi dada a incumbência de apresentar à Assembléia um, "plano constitucional de
organização do Clero”. Entre outras medidas, várias dioceses foram suprimidas e estabelecia-se a independência do clero francês com relação ao Papa.
Assim a Igreja na França seria independente de Roma, e o velho sonho galicano e jansenista far-se-ia realidade. A aplicação da lei constitucional
cismática levou a França à perseguição religiosa e à guerra civil. Isto é, a capitulação diante da Revolução trouxe consigo – exatamente – os males que
se pretendia evitar por meio dela.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=constituicao_civil&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/KVMun3PRce/Constituio_Civil_do_Clero_-_a_.pdf

CONTRADIÇÕES NA BÍBLIA? – “Como o senhor continua a defender que não há contradições na Bíblia???? Será por paixão...Nunca é tarde para
saber da verdade!!!”
http://www.montfort.org.br/old/perguntas/contradicoes_biblia.html
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/UDIWj2GAce/Contradies_na_Bblia__pergunta_.pdf

CORINTIANO, GRAÇAS A DEUS OU "COMO O CORINTHIANS SALVOU SÃO JORGE!" – “Era a época em que o Papa Paulo VI cassou vários
santos. Era o tempo em que, no Brasil, se cassavam deputados. E contra essas cassações (de deputados), o Núncio de Fidel no Brasil, Dom Evaristo
Arns protestava com voz firme e melíflua: era absurdo, segundo ele, cassar deputados comunistóides, certo, mas eleitos pelo povo! Contra as cassações
de santos, porém, Dom Paulo não protestou. Ou melhor, recorreu apenas para que Paulo VI não cassasse São Jorge, para não prejudicar seu time, o
Corinthians. E por causa do Corinthians, São Jorge não foi cassado! Dessa vez, não foi São Jorge que salvou o Corinthians, mas foi o Coringão quem
salvou São Jorge. Milagres da nova Igreja, nascida do Vaticano II. Se isso não tivesse sido publicado em livro, por uma Cardeal, dir-se–ia que era uma
calúnia integrista para denegrir Paulo VI e Dom Evaristo. Não é calunia integrista. É relato modernista. É com essa profundidade teológica —
corintiana — que na Igreja nascida do Vaticano II se permite cultuar ou deixar de cultuar um santo nos altares.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=corintiano&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/LAeLO-DIba/Corintiano_graas_a_Deus_ou_Com.pdf

CORREÇÕES SOBRE A RENOVAÇÃO CARISMÁTICA – “Venho por meio desta esclarecê-los sobre algumas informações erradas publicadas ali,
em relação a renovação carismática católica”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20040906215200&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/8CEcjrLkce/Correes_sobre_a_Renovao_Carism.pdf

CUBA, A ILHA-PRISÃO – “Passados quase dez anos da queda do muro de Berlim, ainda há muitas pessoas que admiram Cuba e seu ditador, Fidel
Castro. Faremos aqui um breve resumo da história e da realidade atual de Cuba para mostrar que a ilha está longe de ser um "paraíso" como imaginam
os seus admiradores.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=Cuba&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/NLzh7Jg3ba/Cuba_a_ilha-priso.pdf

CULTURA POPULAR, CULTURA DE ELITE, CULTURA DE MASSA – “Ser, pensar, agir, estar sempre, obrigatoriamente, "como os outros" é
amoldar-se inexoravelmente a esse implacável "deus" chamado "todo mundo". É renunciar à própria individualidade, trocando-a pelo amorfo e
medíocre "eu coletivo” da multidão. Inserir-se na massa é socializar a si mesmo. A massa é, portanto, o povo degenerado. Pode a massa ter cultura?”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=arte&artigo=cultura&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/NtmFLCSbce/Cultura_popular_cultura_de_eli.pdf

CUSTOS, QUID DE NOCTE? – “Enquanto a Igreja agoniza, as sentinelas dormem e não vigiam. E Deus lhes grita desde Seir: 'Custos, quid de nocte?'
Esse apelo dolorido do coração de Cristo, parece-nos ouvi-lo hoje, continuamente, queixando-se das sentinelas que dormem enquanto a Santa Igreja é
devastada. As sentinelas dormem... enquanto se publicam e se ensinam as teses mais escandalosas, ou as teses mais enganadoras sob aparência de
verdade. Neste artigo de Veritas, analisamos uma dessa teses de um folheto dominical que nos caiu nas mãos.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=custosquid&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/zaULbfUice/Custos_quid_de_nocte__pergunta.pdf

DAS PROCESSÕES DIVINAS – “Alguns hereges procuraram negar a existência de processões em Deus. Assim, eles argumentavam que toda
processão significa movimento para fora, ad extra. Ora, como em Deus não pode haver mudança, esses hereges não aceitavam que houvesse
processões em Deus. Outros negavam que houvesse processões em Deus, afirmando que, entre o procedente e o processor, havia diferenças, o que
contraria a simplicidade e perfeição divinas. Para elucidar a questão, apresentamos neste estudo a doutrina de São Tomás de Aquino sobre as
processões divinas. Depois de provar a existência de Deus, São Tomás, na Suma Teológica, estuda Deus Uno, em sua substância. A seguir, passa a
estudar Deus enquanto Trino em suas pessoas divinas.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=processoes&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/V6pgFngqce/Das_Processes_Divinas.pdf

DE AQUILES A BOY GEORGE – “Da Antiguidade aos tempos modernos, os modelos humanos e sociais, apresentados como exemplo e regra para os
outros homens, refletem a concepção de mundo e o valor da sociedade.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=aquiles&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/BpehKEwHce/De_Aquiles_a_Boy_George.pdf

DE NOVO AS ELEIÇÕES, DE NOVO EM QUEM VOTAR – “Novamente se coloca a pergunta. Em quem os católicos devem votar? Para nós
católicos, como sempre, a única certeza de que temos é que não há quem escolher.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=eleicoes-alberto&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/zmjo0py1ce/De_novo_as_eleies_de_novo_em_q.pdf

DEBATE SOBRE PENA DE MORTE COM O DEPUTADO HÉLIO BICUDO – “Transcrevemos neste artigo o debate sobre pena de morte, ocorrido
no último mês de agosto, na TV Unifesp, entre o Professor Orlando Fedeli e o Deputado Hélio Bicudo. Desprovido de argumentos jurídicos ou
filosóficos, Bicudo decepcionou. Fundamentou sua argumentação num simples caso particular e na Constituição – escrita por parlamentares que erram
ou que podem fazer coisas que não sejam do interesse geral da nação, segundo ele mesmo. É interessante notar como, para pessoas como Hélio Bicudo,
a democracia só vale quando defende as idéias de seu partido. Quando o povo pensa e quer o que vai contra ele, o povo é controlado pela mídia, e não
se deve fazer o que o povo quer, nem consultar o que o povo quer. É assim que nascem as ditaduras!”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=debate&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/zagibVMOba/Debate_sobre_Pena_de_Morte_com.pdf

DELÍRIO DA LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA – “Não lhe cabe o direito de julgar qualquer religião!”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040825141955&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/-5VmE13pba/Delrio_da_liberdade_de_conscin.pdf

DEMOCRACIA LIBERAL: DEMAGOGIA MAQUIADA – “Busquemos o melhor, não o mais comum, aquilo que conceda uma felicidade eterna,
não o que aprova o vulgo, péssimo interprete da verdade. (Sêneca, Da Felicidade. Cap. I, II)”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=democracia-liberal&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/OIiqOVyYba/Democracia_Liberal_-_demagogia.pdf

DESIGUALDADE & IGUALDADE: CONSIDERAÇÕES SOBRE UM MITO – “Em nossos dias, tudo fala e trabalha em prol da igualdade, pois
penetrou fundo nas mentes a idéia de que a igualdade é sinônimo de justiça, e de que o próprio Deus quer que haja igualdade entre os homens. Ora,
Cristo e a Igreja ensinam que a desigualdade é um bem em si mesmo.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=desigualdade&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/RPy7QJZYce/Desigualdade__igualdade_-_cons.pdf

DIGNIDADE HUMANA, DIREITOS SOCIAIS E ECUMENISMO – “Leitor faz elogios e considerações sobre dignidade humana, direitos sociais e
ecumenismo.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040812160447&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/r8cCpUlCba/Dignidade_humana_direitos_soci.pdf

DIREITAS & ESQUERDAS – “Os termos esquerda e direita aparecem com freqüência. Com eles se etiquetam políticos, partidos, jornais, sacerdotes,
artistas. Entretanto, os conceitos de esquerda e direita são nebulosos. Poucos sabem precisamente o que eles significam. Saiba como Direita e Esquerda
são irmãs gêmeas dialéticas.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=direitas&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/w9VzFflqba/Direitas__Esquerdas.pdf

DIREITO DE PROPRIEDADE – “Apesar do envolvimento com certas pseudo-filosofias a reforma [agrária] não seria uma forma de melhorar a
situação dos brasileiros?”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20050513120744&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/3t85Kitbce/Direito_de_propriedade.pdf

DITADURA DAS ORGANIZAÇÕES – “O fracasso do comunismo no mundo inteiro tem causado grandes perplexidades. Políticos, intelectuais,
sociólogos, religiosos de esquerda e os assim chamados estudiosos têm-se perguntado – em geral com muita tristeza – o que teria acontecido. Afinal de
contas, por que o paraíso socialista não se realizou? Ficou claro para todos que por trás da Cortina de Ferro o que existia era o inferno comunista, que
esteve muito longe de realizar a utopia marxista da felicidade nesta terra.”

Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=ditadura&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Mz8cLyLbba/Ditadura_das_Organizaes.pdf

DO GOL DE BICICLETA À ONIPOTÊNCIA SUPLICANTE – “Esse magnífico terceto com que Dante inicia o primeiro canto de seu Paradiso é um
dos mais belos da Divina Comédia e é prenhe de sabedoria. Com efeito, Deus, ato puro, move todas as coisas criadas, concedendo-lhes participação em
graus e formas diversas em suas qualidades, fazendo-as passar de potência a ato.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=gol-de-bicicleta&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/uUhiAV2Uce/Do_gol_de_bicicleta__onipotnci.pdf

DOIS BISPOS: TALLEYRAND E DOM TOMÁS BALDUÍNO: A EXPOLIAÇÃO DOS BENS DA IGREJA EM 1789 E O MST EM 2003 – “Em
todos os grandes movimentos revolucionários, como a Reforma, a Revolução Francesa e a Revolução Russa, fizeram-se reformas agrárias, pois é uma
medida que está de acordo com a filosofia igualitária e anti católica dessas revoluções. A Igreja era, nas vésperas da Revolução de 1789, a instituição
mais rica da França. Mas, pouco a pouco, inclusive com o apoio de parte do clero, medidas foram tomadas para a completa expoliação dos bens da
Igreja. "Viu-se então aparecer pela primeira vez uma prática política que se repetiria durante toda a Revolução. Consistia ela em obter da Assembléia
votos de princípio que, parecendo destinados a uma aplicação remota, parecendo mesmo bastante inofensivos, seriam aceitos pelos elementos
moderados do centro; depois, utilizar-se-ia o princípio proclamado para tirar dele, peça por peça, todas as conseqüências”.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=talleyrand&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/-qwDddmPba/Dois_Bispos_-_Talleyrand_e_Dom.pdf

DOIS SERMÕES, DUAS MISSAS, DUAS IGREJAS – “Tantas coisas mudaram. O sino já não toca na torre da igreja. O Concílio – dizia-se – e a
civilização o tinham trocado por alto-falantes que berravam para a praça da Matriz um sambinha malandro.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=doissermoes&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/mMsRiIFAce/Dois_Sermes_duas_Missas_duas_I.pdf

DOMINUS IESUS I: VIVA! VIVA O PAPA! – “Introdução: A fúria dos modernistas e a fidelidade dos católicos O Vaticano acaba de publicar dois
documentos que certamente terão profunda repercussão na História da Igreja: a Declaração "Dominus Jesus", sobre a Unicidade e a Universalidade

salvífica de Jesus Cristo e da Igreja, e uma "Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre alguns aspectos da Igreja entendida como comunhão". Esses dois
documentos representam uma mudança de tom, e, por isso, até mesmo de orientação, com relação à Eclesiologia e ao Ecumenismo, assim como com
relação a muito do que se tem dito e feito nesta matéria. Os documentos agora publicados pela Congregação para a Doutrina da Fé dão uma
interpretação ortodoxa – dirão os modernistas, reacionária e integrista – dos textos do Vaticano II, condenando a interpretação segundo o "espírito do
Concílio". E essa condenação é que vai produzir – e já começou a produzir – um terremoto.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=papa&artigo=dominus1&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/xPFlzHNoba/Dominus_Iesus_I_-_Viva_Viva_o_.pdf

DOMINUS IESUS II: UM SÓ CRISTO, UMA SÓ IGREJA – “A Congregação para a Doutrina da Fé acaba de publicar uma Declaração que vem
provocando grande celeuma. Trata-se de um Documento corrigindo posições e condenando erros muito difundidos em nossos tempos acerca da
verdade e da unicidade da Igreja de Cristo, de sua identificação com a Igreja Católica e do ecumenismo.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=dominus2&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Hfo-8Dqxba/Dominus_Iesus_II_-_Um_s_Cristo.pdf

DOMINUS IESUS III: ANÁLISE DA DECLARAÇÃO – “A Declaração Dominus Iesus é um documento complexo. De um lado, ela afirma de modo
infalível dez verdades de Fé em que todos os católicos - clérigos e simples fiéis - devem crer. De outro, ela se estende em explicações nas quais se
procura demonstrar que as verdades de Fé definidas estão de acordo com o que foi ensinado pelo Concílio Vaticano II. O que não é nada fácil.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=dominus3&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/1llPgn7jba/Dominus_Iesus_III_-_Anlise_da_.pdf

DOSSIÊ LITURGIA UMA BABEL PROGRAMADA – “Página publicada oficialmente no site da Congregação para o Clero, em 2007, sobre a
fabricação da Missa Nova. Traz os textos do então Cardeal Ratzinger criticando a Missa Nova e o despreso pelo Latim. É bem interessante por se tratar
de uma página oficial do Vaticano.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=babel-liturgica&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/NxRLteo9ce/Dossi_Liturgia_uma_babel_progr.pdf

DOUTRINA E ARTE – “O comum das pessoas pensa que a arte tem por objetivo apenas agradar. Se lhes for dito que as obras artísticas podem ser, e
são, potentes meios de difusão de idéias, elas, surpresas, duvidam. E é este "estado de inocência ideológica" que facilita sobremaneira a assimilação de
falsos sistemas religiosos, filosóficos e ideológicos através da arte.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=arte&artigo=doutrina&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/q1WURzatce/Doutrina_e_Arte.pdf

DÚVIDA SOBRE SOCIALISMO E CAPITALISMO – “A Santa Igreja é contra o socialismo e o comunismo? Mas então quer dizer que a Santa Igreja
é a favor do capitalismo?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040729095245&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/I5iLS_DZce/Dvida_sobre_socialismo_e_capit.pdf

DÚVIDAS (SINCERAS) SOBRE O MOVIMENTO EM ARISTÓTELES – “Antes de responder as suas objeções, e tendo em vista sua situação de fiel
católico e manifesta boa vontade, gostaria de estabelecer alguns limites sobre a questão de Deus ser um “mistério”, exatamente como você a coloca.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/duvidas-sinceras-sobre-o-movimento-em-aristoteles/
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/s2d6AoZEce/Dvidas__sinceras__sobre_o_movi.pdf

E AGORA? COMO FICA O ECUMENISMO? E COMO FICA O CONCÍLIO VATICANO II – “O Magistério de Bento XVI contradiz o que diz o
Concílio Vaticano II com relação as ´sementes do Verbo` presentes nas religiões pagãs.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=sementes_ecumenismo&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/cilEom87ba/E_agora__pergunta__Como_fica_o.pdf

"E NÃO HAVIA LUGAR PARA ELES NA ESTALAGEM" – “Quando Maria, a Santíssima Virgem e São José foram a Belém recencear-se,
obedecendo ao edito de césar, por serem eles pobres, disseram-lhes que não havia lugar para eles na estalagem. – Por isso o Menino Jesus teve que
nascer fora da cidade, numa cocheira miserável, onde havia um boi e um burro. Cristo veio para o que era seu – Israel – e os seus, os judeus, não O
receberam. Ele nasceu numa cocheira, fora da cidade, assim como iria morrer fora da cidade de Jerusalém. Por que "os seus não O receberam" (Jo. I,
11).”

Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=naohavialugar&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/GNl2vmI9ce/E_no_havia_lugar_para_eles_na_.pdf

ECONOMIA LIBERAL, CAPITALISMO E SOCIALISMO – “seria, por exemplo, anti-cristão, um regime que adotasse características privatistas no
campo econômico, mas que fosse conservador nos campos moral e político?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20050319112251&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Cn76oyZ7ba/Economia_Liberal_Capitalismo_e.pdf

ECUMENISMO E CRISTIANISMO PRIMITIVO – CRISTÃO PRIMITIVO defende o ecumenismo.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040817165407&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/IqDhVGgece/Ecumenismo_e_cristianismo_prim.pdf

ECUMENISMO SEM FUNDAMENTO – Contraditória defesa do ecumenismo.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040821232944&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/4-wjjdNQba/Ecumenismo_sem_fundamento.pdf

EDUCAÇÃO CATÓLICA, MAIS SOBRE DIGNIDADE HUMANA, WALFARE STATE, ETC. – “vivemos em um Estado laico, portanto, a
responsabilidade da evangelização toca aos cristãos, e não às escolas.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040811163249&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/w8c3jEIAba/Educao_catlica_mais_sobre_dign.pdf

EM DEFESA DO PADRE JONAS – “me espanta como o senhor se refere ao Sacerdote (Pe. Jonas Abib) que mesmo que em suas colocações ele seja
um "herege" um filho predileto de Nossa Senhora.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20040729213623&lang=bra
Texto no site:

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/9A03CQsFba/Em_defesa_do_Padre_Jonas.pdf

ÉPOCAS OBSCURAS? – “São muitas as vozes, amplificadas pelos meios modernos de propaganda, que defendem que a Igreja Católica Apostólica
Romana propaga o obscurantismo e impede o desenvolvimento científico. Este artigo traz argumentos que mostram a participação fundamental da
Igreja na institucionalização e organização da Universidade, instituição que tem sido, reconhecidamente, uma das criações mais fecundas do Ocidente
medieval, na qual os doutores escolásticos transmitiram o amor à verdade, que precisava ser descoberta onde estivesse, e no desenvolvimento
científico, onde numerosos integrantes do corpo eclesiástico deram significativas contribuições.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=ciencia&artigo=epocas_obsucaras&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ghz5MdZXce/pocas_obscuras__perguntas_.pdf

ERA NOITE NA ESPANHA – “Cinqüenta anos após a Guerra Civil Espanhola, na qual milhares de sacerdotes e religiosos foram martirizados pelos
comunistas por causa da Fé, muita coisa mudou no mundo. Padres e religiosas encabeçam agora as manifestações comunistas. Já não há mártires. Há
teólogos da Libertação. O comunismo não mudou sua doutrina, nem seus objetivos. Também não mudou a imprensa, que nos artigos comemorativos
da Guerra Civil Espanhola continua a escamotear a verdade.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=eranoite&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/heR7fKJ5ba/Era_noite_na_Espanha.pdf

ESCRIBAS, DOUTORES DA LEI E FARISEUS – “A doutrina secreta dos fariseus, que nasceu no Antigo Testamento, foi combatida por Nosso
Senhor e persiste até nosso tempo.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=escribas1&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/jDOPAh_Uce/Escribas_Doutores_da_Lei_e_Far.pdf

ELEMENTOS ESOTÉRICOS E CABALÍSTICOS NAS VISÕES DE ANNA KATHARINA EMMERICK – Trecho da tese de doutoramento do
professor Orlando Fedeli sobre o esoterismo em Anna Katharina Emmerick
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=emmerick&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/gV2LelEPba/Elementos_esotricos_e_cabalsti.pdf

EVOLUCIONISMO: DOGMA CIENTÍFICO OU TESE TEOSÓFICA? – “As relações do evolucionismo com o panteísmo e a gnose, com o nazismo
e o marxismo, entre outras.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=ciencia&artigo=evolucionismo&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/A8VHrfTmce/Evolucionismo_-_dogma_cientfic.pdf

EX GERAL DOS JESUÍTAS CONFESSA QUE O CONCÍLIO VATICANO II TROUXE UMA NOVA FÉ – “O pronunciamento do ex Geral dos
Jesuítas, forçado a renunciar a seu cargo vitalício, é um manifesto progressista em defesa do Vaticano II e das posições teológicas mais extremadas dos
promotores do "Espírito do Vaticano II”, condenado por Bento XVI, em seu discurso à Cúria Romana, em 22 de Dezembro de 2005.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=ex_geral_jesuitas&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/wD0sxAjEba/Ex_geral_dos_jesutas_confessa_.pdf

EXCELÊNCIAS DA BATINA – “Esta breve coleção de textos nos recorda a importância do uniforme sacerdotal, a batina ou hábito talar. Valha outro
tanto para o hábito religioso próprio das ordens e congregações. Em um mundo secularizado, da parte dos consagrados não há melhor testemunho
cristão que a vestimenta sagrada nos sacerdotes e religiosos.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=excelencias_batina&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/z6CvDaQ_ce/Excelncias_da_batina.pdf

EXISTÊNCIA DE DEUS – As cinco provas da existência de Deus de Santo Tomás de Aquino.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=existencia&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/pU_Gj5Skce/Existncia_de_Deus.pdf

"EXPERIÊNCIAS" DA RCC – “RELATO IMPRESSIONANTE DE EX-INTEGRANTE DE GRUPO DA RCC”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20040729164928&lang=bra
Texto no site:

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/7Jabv9Knce/Experincias_da_RCC.pdf

FALTAM PADRES – “...nem todas as Paróquias tem numero suficiente de padres para fazer a distribuição da eucaristia aos fiéis.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20041018163534&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/1ASSs0_8ce/Faltam_Padres.pdf

FÁTIMA: UM "SEGREDO" CONTENDO UM ENIGMA ENVOLTO EM UM MISTÉRIO – “O Vaticano acaba de publicar (26 de junho de 2000) o
famoso terceiro segredo de Fátima. E a surpresa foi proporcional à expectativa, que era imensa e velha de muitas décadas.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=fatima3&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/n8PuQ35Yba/Ftima_-_um_segredo_contendo_um.pdf

FÉ, RELATIVISMO E ECUMENISMO – “Nossa Senhora de Fátima, no seu Terceiro Segredo, preveniu ao Papa que não convocasse um Concílio e
não mudasse a Missa de sempre, que isso significaria um suicídio, e uma apostasia. Publique-se, imediatamente, o Terceiro Segredo e o mundo estará
salvo do relativismo pregado pelo Concílio Vaticano II.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=relativismo_ecumenismo&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/MBieqVvSba/F_relativismo_e_ecumenismo.pdf

FIDES ET RATIO – “O Papa João Paulo II acaba de publicar mais uma de suas encíclicas. Como é costume dele, o documento é muito longo. Tão
extenso, que é quase impossível resumi-lo adequadamente num curto artigo de jornal. Por essa razão, limitar-nos-emos a fazer um comentário sobre
alguns aspectos da encíclica.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=fides&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/0l9xBOk_ba/Fides_et_Ratio.pdf

FIGUEIRA AMALDIÇOADA POR CRISTO – “Jesus parece ter um ato demasiado forte e desproporcional com "alguém" ou algo que não tinha culpa
de não ser época de frutos.”
http://montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=doutrina&artigo=20060607191206&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/5LJEcw8yba/Figueira_amaldioada_por_Cristo.pdf

FILOSOFIA E ESCULTURA NA IDADE MÉDIA – “A arte é um retrato da filosofia de cada época. É o que se pode verificar ao analisar as fases da
escultura gótica.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=arte&artigo=filosofiaescult&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/IgWuj5Pkba/Filosofia_e_Escultura_na_Idade.pdf

FORA DA IGREJA NÃO HÁ SALVAÇÃO – “Nestes tempos de sincretismo religioso, muito se tem falado sobre liberdade religiosa, de culto, de
crença, de salvação fora da Igreja. É o ecumenismo, palavra dita em todos os lugares. Mas, vejamos o que a Igreja Católica tem a dizer sobre isso, por
meio de seu magistério infalível. Porque muito se tem falado, mas pouco se tem estudado.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=foradaigreja&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/-YZrekzzce/Fora_da_Igreja_no_h_salvao.pdf

FORMAS DE GOVERNO, 1 – Formas legítimas de governo, eleições, causas da violência atual e a usura.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040804095357&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/rCHxFLkqba/Formas_de_governo_1.pdf

FORMAS DE GOVERNO, 2 – Leitor questiona sobre a posição da Igreja quanto as formas de governo legítimas e o direito de revolução
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040804103804&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/_k93AOY-ce/Formas_de_governo_2.pdf

FRATERNIDADE? – “A Campanha da Fraternidade da CNBB, de 1986, ("Terra de Deus, terra de irmãos"), contra a propriedade privada e contrária
ao ensinamento da Igreja. Confira o que dizem S. Tomás de Aquino e o Papa Leão XIII a respeito.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=fraternidade&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/p9ci3Tgwce/Fraternidade__pergunta_.pdf

FRUTOS DA MENTIRA E DO SANGUE: 1789-1989 – “Que escandalosa contradição entre o que a propaganda trombeteia a respeito da Revolução
Francesa e os frutos que ela produziu. Nossa época – este século de homens em rebelião contra Deus – nasceu dos princípios laicamente sacrossantos
de 1789. Tudo o que é genuinamente contemporâneo veio de lá. Mas como se explica que da Igualdade tenham nascido os totalitarismos; da Liberdade,
as tiranias e ditaduras; da Fraternidade, a Gestapo e a KGB? Por que, não há como negar, dos escombros da Bastilha é que se construíram os fornos de
Auschwitz e o Muro da Vergonha.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=frutosdamentira&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/RXzfJdgXba/Frutos_da_mentira_e_do_sangue_.pdf

GESTAÇÃO DE TERREMOTOS – “Diz-se que a Revolução Francesa, por exemplo, eclodiu no dia 5 de maio de 1789, com a abertura dos Estados
Gerais, ou no dia 14 de julho de 1789, data da tomada da Bastilha. Entretanto, ela foi, de fato, preparada durante pelo menos um século, pelos
enciclopedistas iluministas e racionalistas, assim como pelos místicos iluminados, como Rousseau ou Luis Claude de Saint-Martin, o mestre de Joseph
de Maistre... E poderíamos ir mais longe: esses racionalistas e místicos apenas chocaram o ovo que havia sido posto por Lutero.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=gestacao&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/jNdva-zyba/Gestao_de_terremotos.pdf

GNOSE: RELIGIÃO OCULTA DA HISTÓRIA – “Com a queda do marxismo, o que já se manifestava aqui e acolá se irradiou por todo o nosso cético
século XX. Houve uma grande explosão de misticismo. Só se fala em horóscopos, tarot, hinduísmo, homeopatia, alquimia, ocultismo, esoterismo e
todos os tipos de superstição se alastram. E até ateus marxistas passaram a exibir em seus carros o dísticos "eu creio em duendes". É a velha gnose, sob
novas formas, que se repete na história.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=gnose&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/6DL3EMYFba/Gnose_-_religio_oculta_da_hist.pdf

GRANDEZA E HUMILDADE ADMIRÁVEIS DE UMA ALMA SACERDOTAL – “...estudando e analisando tudo que diz respeito ao período da
nossa Sacratíssima Igreja, pós Concilio Vaticano II tenho que reconhecer que realmente existem abusos, e desde já, muito envergonhado pela minha
atitude, saiba que eu, serei um grande precursor de seu site a todos os fieis de minha paróquia.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=apoio&artigo=20080502154648&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/60Et0Gzfce/Grandeza_e_humildade_admirveis.pdf

GUERRAS SANTAS – “Existem guerras justas? O que é de fato: paz?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040727090912&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/m-wy2Y6Lce/Guerras_santas.pdf

GUITTON, FILÓSOFO NÃO CATÓLICO, E AMIGO DE MONS. MONTINI – Esclarecimento a um leitor sobre a doutrina nada católica de Guitton.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=filosofia&artigo=20040813152413&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/8NGSq1Fmce/Guitton_filsofo_no_catlico_e_a.pdf

HANS KUNG: ´O CONCÍLIO VATICANO II INTRODUZIU O MODELO PROTESTANTE NA IGREJA CATÓLICA!` – “O Concílio Vaticano II
foi o causador da ruína da fé, da auto demolição da Igreja. Só os afetados por cegueira voluntária é que teimam na defesa do mal que dizem não ver.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=hk_vii&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/I_mEvmS9ce/Hans_Kung_-_O_Conclio_Vaticano.pdf

HERESIAS DE UM ESTUDANTE DE TEOLOGIA – “Antes de responder às perguntas, vocês deveriam procurar se aprofundar mais nos
fundamentos teológicos da nossa igreja para não transmitirem inverdades, que estas sim, podem ser chamadas de heresias. Estão cometendo algumas
sem conhecimento.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20060526212542&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/GdexgE6zce/Heresias_de_um_estudante_de_Te.pdf

HISTÓRICO DA TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO – “Gostaria de saber mais sobre a Teologia da Libertação.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040729135508&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/N0dEdomzba/Histrico_da_Teologia_da_Libert.pdf

HONESTIDADE INTELECTUAL E MAIS-VALIA MARXISTA – “Gostaria reagir à respeito do que parece à meu ver ser um erro muito grande,
sobre a questao da mais-valia.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20050219113046&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/qBwcSsvJba/Honestidade_intelectual_e_mais.pdf

IGREJA CATÓLICA, NUTRIZ DA ALMA HUMANA – “Diz S. Agostinho que os profetas falaram mais da Igreja que de Nosso Senhor, porque era
mais fácil errar acerca da Igreja do que de Cristo. Segundo o grande bispo de Hipona, não faltariam aqueles que fizessem alarde de ser eles os únicos
católicos, e de que somente neles estaria a verdadeira Igreja Católica.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=igrejacatolica&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/FMUTVeaeba/Igreja_Catlica_Nutriz_da_Alma_.pdf

IGREJA FRIA E RETARDADA – “Creio que você ou o 'senhor' não deseja mais uma Igreja fria e retardada como antes do Concílio Vaticano II?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20050908181612&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/gh9Txia-ba/Igreja_fria_e_retardada.pdf

IGREJA SANTA E PECADORA, E OUTROS ABSURDOS – “Estou estupefato com o site dos senhores. A princípio pensei que se tratasse de um
veículo de Evangelização, mas lendo e percebendo os conteúdos de alguns ítens verifiquei que os senhores pararam no tempo e no espaço. Vivem uma
fé e espiritualidade que já não existe.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040817152112&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/dbmggm25ba/Igreja_santa_e_pecadora_e_outr.pdf

IGUALDADE ENTRE AS CULTURAS – “não é óbvio que há culturas superiores a outras? (...) A idéia da igualdade entre culturas não é própria do
comunismo?”
Texto no site:
http://montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=arte&artigo=20040727222629&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/UsIyP1Qsce/Igualdade_entre_as_Culturas.pdf

ILHA E UTOPIA – “A História demonstra que é sobretudo nas épocas de crise espiritual e social que os homens criam utopias e sonham com o
milênio. Veja porque a fé católica não admite nem a utopia nem o milenarismo.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=ilhautopia&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/UL8boi17ce/Ilha_e_Utopia.pdf

IMAGENS, ÍDOLOS, VENERAÇÃO, ADORAÇÃO – Protestante faz desafio sobre a questão das imagens.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=apologetica&artigo=20040826111704&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/vjY0N5bsba/Imagens_dolos_venerao_adorao.pdf

IN LUMINE TUO – “Estas palavras que a Santa Igreja aplica propriamente a Jesus Cristo, Senhor Nosso, podem ser também analogicamente referidas
à Idade Média. Porque, à luz dessa época, que marcou o apogeu da Cristandade, pode-se contemplar a luz da verdade católica, o "lumen Christi".”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=inlumine&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/MA-_ROedce/In_Lumine_Tuo.pdf

INFUSÃO DA ALMA, GÊMEOS E ANTROPOLOGIA TEOLÓGICA – “Se considerarmos que num zigoto há uma massa celular que ainda não se
desprendeu, mas que possui potencialidade para formar um novo ser humano, então ele é outro indivíduo, e nele já foi infundida uma alma, ainda que
esteja materialmente ligado ao indivíduo mais velho.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=ciencia&artigo=20040809200128&lang=bra
Texto no site:

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/R2F6crZice/Infuso_da_alma_Gmeos_e_Antropo.pdf

IOTA UNUM – “O volumoso, denso e profundo livro Iota Unum – o título alude à frase do Nosso Senhor "nem um jota da lei será tirado" (Cfr. Mt.
5,18) de Romano Amerio (Ricardo Ricciardo Ed., Milano, 1985) será certamente considerado um marco na historiografia religiosa de nosso tempo. A
obra é um estudo completo da situação da Igreja no século do Concílio Vaticano II.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=iotaunum&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/R87ue4z5ce/Iota_Unum.pdf

IPCO – OS ZUMBIS VOLTAM À CENA – “Seita dos escravos de Plinio Correa de Oliveira volta a se mover para desviar o debate sobre o Vaticano
II.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/ipco-os-zumbis-voltam-a-cena/
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/-si0jVHQce/IPCO__Os_Zumbis_voltam__cena.pdf

JANELAS DO PARAÍSO – “Neste artigo, comentaremos agora alguns aspectos da arte do apogeu da Idade Média – o gótico – detendo-nos sobre um
de seus pontos mais característicos: o vitral.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=arte&artigo=janelas&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/CtzXzdHUce/Janelas_do_Paraso.pdf

JEAN DUNS SCOTO (1266-1308) – “Disse o Papa Bento XVI na aula magna em Regensburg: "Por honestidade, temos de referir aqui que, na
teologia da baixa Idade Média, se desenvolveram tendências que rompem esta síntese entre o espírito grego e o espírito cristão. Em contraste com o
chamado intelectualismo agostiniano e tomista, Duns Escoto deu início a uma orientação voluntarista que, no termo de sucessivos desenvolvimentos,
havia de levar à afirmação segundo a qual, de Deus, só conheceremos a voluntas ordinata.(...)”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=jean-duns-scoto&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/SyV97eehce/Jean_Duns_Scoto__1266-1308_.pdf

JEAN GUITTON E O MODERNISMO NO CONCÍLIO VATICANO II: RESPOSTA AO PARECER DE BRESCIA – “Sobre a grave confissão de
Guitton, o Instituto Paulo VI de Brescia se limitou a emitir seu "Parecer”, aplicando-o somente ao âmbito da "Revelação”, entendida conforme o
documento Dei Verbum, enquanto que Guitton se referiu à influência do Modernismo no Vaticano II de forma ampla.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=vaticano2b&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/a7WAsz7mba/Jean_Guitton_e_o_Modernismo_no.pdf

JOEIRANDO A MONTFORT – “Bastaria a experiência prévia do doutorado para se ter a constatação óbvia que um doutor de tudo é, antes de tudo,
um tolo de tudo. Assim, é preciso uma grande cautela do leitor ante o caudal dos seus escritos e joeirar é preciso.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20041012153415&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/kGxt8IzNce/Joeirando_a_Montfort.pdf

“LEIA A BÍBLIA”? “Os protestantes são conhecidos pela sua insistência na Bíblia, que eles lêem e recomendam ler com insistência, como se pela
leitura se achasse a salvação. Daí o slogan protestante: "Leia a Bíblia". Mas, de onde tiram os protestantes essa lei – ou recomendação – de que todos
devem ler a Sagrada Escritura? Evidentemente Deus fez as Sagradas Escrituras para serem lidas. Mas lidas por quem? Por todos? Por alguns? Por
quem? Quem teria a missão de ler a Escritura e explicá-la aos sábios e ao povo mais simples? A própria Bíblia refuta a doutrina protestante a seu
respeito.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=apologetica&artigo=leiabiblia1&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/iPKxoM6Bce/Leia_a_Bblia__pergunta_.pdf

LEIA E REFLITA, E ABRA O SEU CORAÇÃO PARA A AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – “Entrevista com Matteo Calisi, presidente da
Fraternidade Católica Carismática de Aliança.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20041116134459&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/LPEtUG5dba/Leia_e_reflita_e_abra_o_seu_co.pdf

LIBERALISMO E REVOLUÇÃO FRANCESA – “Qual a melhor conceituação para capitalismo e socialismo e seu relacionamento com a Igreja?”

Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040802095447&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/HeE5LaJbce/Liberalismo_e_Revoluo_Francesa.pdf

LIBERALISMO E TOLERÂNCIA – “Que se poderia esperar da pregação de Cristo se, desde o começo Ele declarou que o Reino dos Céus é dos
violentos que todos os dias o arrebatam?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=filosofia&artigo=20040814163817&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/mi-RLOVbba/Liberalismo_e_tolerncia.pdf

LIBERDADE, TIRANIA – “As análises políticas contemporâneas costumam apresentar a democracia e a tirania (como se tornou costume dizer),
como pólos opostos dentro da plêiade de sistemas de governo de países modernos. Essa oposição entre democracia e ditadura, à primeira vista tão
ampla e envolvendo aspectos tão diversos, não é senão aparente. Caso contrário não se explicariam as freqüentes e abruptas transições da democracia à
ditadura, nem o fascínio crescente que a tirania marxista exerce sobre as democracias.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=liberdade&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/m1w1WcsKba/Liberdade_Tirania.pdf

LITURGIA: QUEM TIVER OLHOS PARA VER QUE VEJA. – “Nos escritos de São Pedro Julião Eymard encontramos uma alma abrasada pelo
amor ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Entre tão belas meditações, encontramos uma que fazemos questão de expor aos nossos leitores.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=missa-nova&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/qvGWi1qkce/Liturgia_-_quem_tiver_olhos_pa.pdf

LIVRO DO PE. JONAS ABIB – Análise do livro "ASPIRAI AOS DONS ESPIRITUAIS" do Pe. JONAS ABIB
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20040906211327&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/FcEiIW2ace/Livro_do_Pe_Jonas_Abib.pdf

LUTERO, O FILME: UMA BOA E GROSSA MENTIRA – “O filme Lutero é um tributo muito apropriado ao pai da revolta protestante. Pois ainda
que seus idealizadores tenham deixado de retratar fielmente a vida atribulada de Martinho Lutero, movidos claramente pela ideologia apaixonada que
visou a reabilitação pública do monge alemão e o bem da Igreja luterana, usaram e abusaram do princípio escandaloso proposto pelo próprio Lutero:
mentir a vontade, sem remorso, dizer boas e grossas mentiras!”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=apologetica&artigo=20041230042223
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/xH5TAlWUba/Lutero_o_filme_-_uma_boa_e_gro.pdf

MAOMÉ – ORIGENS DO ISLAMISMO – “No principio, o Islam esteve envolvido profundamente com o Judaísmo, daí o seu anti trinitarismo radical.
Esse envolvimento foi dramaticamente rompido, depois de breve aliança. Ambos os grupos se julgaram, e se disseram, traídos. Israel se considerou
enganado e traído pelo profeta que acalentara. Maomé e os árabes se sentiram traídos pelos judeus, que haviam assinado um acordo com eles. Não
estaria, nesse drama e cisão iniciais, uma das causas da oposição atual ente Israel e o Islam?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/cadernos/maome.html
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/9IPEAx8Uce/Maom_-_Origens_do_Islamismo.pdf

MAS QUE GENTE IGNORANTE... – “Neste século científico, progressista e tolerante, aprendemos como teses universalmente aceitas que a Idade
Média foi uma época de gente muito ignorante – é até chamada a Idade das Trevas – na qual se queimava quem não era católico e se ensinava que a
Terra era plana e chata. De tanto se repetir uma mentira, os homens acabam acreditando nela como verdade. Como essa, há tantas outras mentiras sobre
a Idade Média e sobre a História.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=ciencia&artigo=masquegente&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/EqaIfnTjce/Mas_que_gente_ignorante.pdf

MAURICE ZUNDEL : UM HEREGE ESCANDALOSO E DESCARADO – “Neste trabalho apresentamos uma resenha da doutrina herética de
Zundel sobre a Eucaristia, e como sua escola influenciou o comportamento dos fiéis diante do Santíssimo Sacramento.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=zundel&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/LifFtEmDba/Maurice_Zundel_-_Um_herege_esc.pdf

MAURRAS – “ 'Tout est relatif, voilà le seul principe absolu' (Charles Maurras) Esta é uma das causas mais importantes dos erros de Maurras, assim
como da confusão a respeito de seu real pensamento. Nascido de família católica, Maurras muito cedo perdeu a fé. Depois, a admiração pelo mundo
grego levou-o ao paganismo e ao agnosticismo. Ele é tido como o chefe de um dos mais ardorosos movimentos apoiados pelos católicos no século XX,
e pessoalmente foi incrédulo até a soleira da morte. Qual a doutrina de Maurras? Que pensava ele? Qual era o seu sistema?”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=maurras1&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/CUyWmZqRba/Maurras.pdf

MAX SCHELER – O pensamento nada cristão de Max Scheller
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=filosofia&artigo=20040803150549&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/q5swVrkuba/Max_Scheler.pdf

MESMO NÃO SENDO CATÓLICO, AMO ESTE SITE – “Prof. Orlando Fedeli, mesmo não sendo católico, amo este site e, principalmente, a sua
sinceridade para tratar sobre qualquer assunto.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/mesmo-nao-sendo-catolico-amo-este-site/
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/1L8yk466ba/Mesmo_no_sendo_catlico_amo_est.pdf

MESTRE DE FÁBULAS – Análise crítica do "Ensaio sobre el Catolicismo El Liberalismo y el Socialismo", de Donoso Cortês
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=mestre&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Cb-lHONaba/Mestre_de_Fbulas.pdf

MEU PAI E O MARTELO DO RELOJOEIRO – “Meu pai foi um entalhador pobre e simples, sem maior instrução. Era uma pessoa valente. Fora
soldado durante dez anos, tendo participado da guerra Ítalo-Turca de1912, e da Primeira Guerra Mundial (1914- 1918).”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=martelo_relojoeiro&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/O5TeE01_ce/Meu_pai_e_o_martelo_do_relojoe.pdf

MEU POVO SE PERDE POR FALTA DE CONHECIMENTO: SOBRE A POLÊMICA MONTFORT VS. PADRE FÁBIO DE MELO (COM
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PADRE JOÃOZINHO) – “É muito interessante o modo pelo qual o Revdo. Pe. Fábio de Melo introduz seu "bate
papo" com o conhecido Pe. Joãozinho a respeito da polêmica gerada pelas elucubrações de seu livro, escrito em parceria com Gabriel Chalita. Ele se
refere à objeção do site da Montfort – Associação Cultural como a fonte originária da mesma, desconhecendo que, no momento em que fizera sua
observação, a confusão já estava difundida largamente em diversos blogs da Internet, o que se poderia ter sido verificado facilmente com qualquer
pesquisa no Google.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=povo-se-perde&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/hV4ul7jRba/Meu_povo_se_perde_por_falta_de.pdf

MONSENHOR BOM SENSO – “Num vilarejo do interior, rapazes da cidade desembarcaram aos berros estridentes em megafones de verdureiros.
Tinham um estandarte vermelho, usavam jaquetas apagadas e uma espécie de babador da mesma cor do pendão. Atacavam o comunismo. Insinuavamse nas casas. Falavam de Deus. Ganhavam confiança. Filavam bóia. E arrancavam contribuições mensais. Com correção monetária. Entre o feijão e o
bife, anunciavam um grande castigo, e falavam de um profeta que morava numa grande capital. Num apartamento. Em Higienópolis. Em São Paulo.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=bomsenso&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/tEKah2eAba/Monsenhor_Bom_Senso.pdf

MONSENHOR LEFEBVRE E A SÉ ROMANA – “Hoje em dia, estendeu-se a alguns círculos católicos preocupados pelo colapso pós-conciliar a
opinião de que a causa dos erros dos últimos Papas, desde João XXIII até o atual Papa, a Sé Romana estaria vacante por heresia de seus ocupantes, ou
melhor, que a eleição destes Papas teria sido inválida. Essa opinião reconhece uma infinidade de matizes, impossível de distinguir aqui, porém de um
modo geral ela é conhecida como sede vacantismo.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=lefevbre-roma&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Q8-CV4leba/Monsenhor_Lefebvre_e_a_S_Roman.pdf

MOSTEIRO DA PAZ DECLARA GUERRA À IGREJA CATÓLICA – “No site Mosteiro da Paz, do herege monge de candomblé, Marcelo Barros,
foi publicado um artigo do padre Reginaldo Velloso que é uma escandalosa proclamação herética. Não tenho lembrança de ter lido jamais um artigo
tão ofensivo ao Papa e à Igreja, nem de uma declaração tão atrevida de heresia, como a que foi assinada por esse Padre Reginaldo Velloso, a propósito
dos decretos que se anunciam contra os abusos na Liturgia.”

Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=mosteiro_da_paz&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/xz2yM66Hce/Mosteiro_da_Paz_declara_guerra.pdf

MST = PT = CNBB FANTASMAS E PAPAGAIOS – “Há anos, já, o MST tem conturbado violentamente a vida do país, invadindo e destruindo
propriedades particulares e estatais. Tudo em nome da justiça e da Reforma Agrária. Em nome da Igualdade e da fome. Ainda nestes dias, um jornalista
insuspeito de ser direitista, Arnaldo Jabor, numa rádio-emissora bem conhecida por suas simpatias pelo petismo marxistóide, publicou uma crônica
com frases muito verdadeiras e objetivas, mostrando o que visa o MST, e quem o protege e o atiça.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=mst&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/9QiRkF_Qba/MST__PT__CNBB_Fantasmas_e_Papa.pdf

MÚSICA E BELEZA – “Neste estudo apresentamos algumas regras de estética e beleza na música. Analisamos alguns tipos de música à luz dessas
regras e sua influência na história.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=arte&artigo=musicabeleza&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/lYwxSIAJba/Msica_e_Beleza.pdf

NÃO HÁ CARIDADE SEM A VERDADE – “Desde a sua primeira encíclica, Deus caritas est, o Papa Bento XVI tem salientado como a palavra amor
tem sido deturpada em nosso tempos: "O termo «amor» tornou-se hoje uma das palavras mais usadas e mesmo abusadas, à qual associamos
significados completamente diferentes” (Bento XVI, Deus caritas est, n0 2). Mais ainda do que abusado, o termo amor foi sendo prostituído em nossos
dias. Sobretudo nos sermões e nos comunicados episcopais do pós-Concílio, quando amor passou a ser simples filantropia.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=caridade-verdade&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/5VGRkL_kba/No_h_caridade_sem_a_verdade.pdf

NÃO PENSE, ASSISTA. NÃO CRITIQUE, COMOVA-SE! – “A televisão, hoje companheira inseparável da maioria da população brasileira, é um
dos maiores instrumentos de persuasão desde o século passado. Os meios de comunicação televisivos, popularizados hoje no Brasil, formam uma
complexa, profunda e sutil manipulação que permeia nossa vida desde a mais tenra idade até a nossa senil e frágil existência.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=televisao&lang=bra
Texto no site:

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/0srttHjnba/No_pense_assista_No_critique_c.pdf

NAZISMO E GNOSE – Leitor contesta relação entre nazismo e gnose e diz que o nazismo não era um movimento anti-cristão
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=historia&artigo=19991218001716&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/aXuWlYaBce/Nazismo_e_gnose.pdf

NAZISMO E SOCIALISMO – “Dizer que o nazismo era um regime socialista só porque tinha o nome de nacional-socialismo é uma piada de mau
gosto e de desconhecimento de causa.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=historia&artigo=20041101023148&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/VIN_3MeMba/Nazismo_e_Socialismo.pdf

NEOCATECUMENATO: CONFISSÃO – “Integrante do movimento neocatecumenal há onze anos revela que as apostilas existem. Não só existem,
mas fica evidente que elas são secretas e que as heresias estão lá mesmo.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=neocatecumenato&artigo=20040802210508&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ZoI5IfZqce/Neo_catecumenato_-_confisso.pdf

NICARÁGUA – “O socialismo foi criminoso em todo lugar por onde passou. Quando os socialistas não estão no poder, dizem que querem livrar o país
da pobreza, da influência do imperialismo, das desigualdades sociais. Apoiam greves, denunciam maus tratos, dizem querer democracia, liberdade,
justiça social etc. Mas, quando estão no poder, as coisas mudam. Enganam os antigos aliados (os socialistas têm o hábito da traição e da mentira),
proíbem greves, promovem expurgos, roubam as legítimas propriedades alheias, perseguem, matam. Com a Nicarágua não foi diferente.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=nicaragua&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/QeilaFxOba/Nicargua.pdf

NIETZSCHE, UMA AMEAÇA PARA A IGREJA? – “...qual a sua opinião a respeito de nietzsche e seus escritos e até onde isso pode ameaçar a igreja
católica???"
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=filosofia&artigo=20050207104634&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/jb4h_QgOce/Nietzsche_uma_ameaa_para_a_Igr.pdf

NINGUÉM É INSUBSTITUÍVEL. SÓ A IGREJA CATÓLICA É IMPERECÍVEL – “Quem herdará o seu lugar nessa importante organização de
defesa da fé católica? Como se dará a continuidade do site?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=outros&artigo=20061227214919&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/mL7a47u2ce/Ningum__insubstituvel_S_a_Igre.pdf

NO CAMINHO DE EMAÚS – Comentários sobre a passagem dos Discípulos de Emaús.
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=emaus&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/sXl76FZ2ce/No_caminho_de_Emas.pdf

NOS LABIRINTOS DE ECO – ANÁLISE DO ROMANCE “O NOME DA ROSA” – “Com este ensaio, objetivamos dar algumas informações, além
de uma interpretação, que possam ajudar o grande público a melhor compreender o romance O Nome da Rosa.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=arte&artigo=labirintos&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/7EnkvmN9ce/Nos_labirintos_de_Eco.pdf

O ALTAR DE TERRA – “Sobre o altar de terra os hebreus deviam sacrificar suas ovelhas e seus bois, isto é, seus bens espirituais e materiais. Assim a
Sagrada Escritura ensinava profeticamente que no altar humilde e puro que é Nossa Senhora devemos oferecer a Deus nossos sacrifícios, depositando
em Seu Imaculado Coração todas as nossas riquezas espirituais e materiais, para dependermos dela totalmente, como filhos e escravos.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=altar&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Kow7HIJGba/O_Altar_de_Terra.pdf

O ANJO DO SORRISO E O NEGRO ANJO DA "LUZ" – “A Igreja de Nossa Senhora Raínha dos Anjos e dos Mártires era sublime em sua perfeição
arquitectônica e artística. Porque agora ela está profanada. Assim como Paulo VI fez profanar as salas dos Museus do Vaticano, colocando nelas, em
salas escuras, atapetadas por feltros grosseiros, pinturas e obras de arte moderna por onde passam céleres e sem olhar os turistas desibteressados, assim
na Igreja de Santa Maria degli Angeli, depois do Vaticano II, se colocou uma horrenda estátua de bronze a que chamam de "O Anjo da Luz”.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=negro-anjo-luz&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/gWZl6P3wce/O_anjo_do_sorriso_e_o_negro_an.pdf

O ATEÍSMO RELIGIOSO DE KARL MARX – “Há apenas um único Marx, que congrega em si as duas tendências, tanto a materialista mai vulgar,
quanto a teológica, sedo essa última a mais profunda e o fundamento da primeira”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=ateismo_religioso_km&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/41nDB8l_ce/O_Atesmo_Religioso_de_Karl_Mar.pdf

O BOI E O BURRO – “Foi longa a procura na noite fria. Uma porta, um pedido, uma recusa. Outra porta, outra rejeição. E de recusa em recusa, eles
muito caminharam noite adentro, batendo em todas as portas, até, finalmente, obterem acolhida, em lugar onde não havia portas. Um lugar que lhes
deu guarida e pousada. Hospedeiros que não recusaram dividir com eles sua morada. Um boi e um burro, num estábulo. Era a noite de Natal”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=oboieoburro&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/muAZJJbXce/O_boi_e_o_burro.pdf

O CAMPANÁRIO DE CHANZEAUX – “A Revolução da Liberdade proibira o toque dos sinos porque não suportava aquelas vozes que desciam dos
céus. Agora só a voz do Homem, a voz da Razão é que falava. E que dizia o Homem gaguejando sua filosofia? Ele proclamava a liberdade de
consciência, a liberdade de religião, a liberdade de imprensa... e proibia o toque dos sinos – "vozes do fanatismo” – erguidos em torres "aristocráticas”
que dominavam as aldeias. Proibia aquela voz que importunava a terra falando do Céu, incomodava o homem que só queria viver como os animais na
terra, de terra, para a terra. E duas Igrejas se haviam formado. A Igreja antiga, sempre a mesma, fiel ao Papa e a Deus, caminhou serena e santa para os
bosques, para as catacumbas, para os cárceres, para a guilhotina. A nova Igreja – as páginas da História estão cheias dos escombros das novas igrejas –
a Nova Igreja de então, a Igreja Constitucional Revolucionária, fingindo a princípio manter a Fé para esconder a revolta contra o Papa, caiu depois da
revolta na traição, da traição na vergonha, da vergonha na apostasia.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=campanario&lang=bra
Texto no site:

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/IbwaDYKFba/O_Campanrio_de_Chanzeaux.pdf

O CLONE DE HITLER – “Há coisa de vinte anos fez relativo sucesso no cinema e na TV um filme denominado "Os Meninos do Brasil”, adaptação de
livro homônimo, cujo tema era a presença, no Brasil, do Dr. Joseph Mengele, o monstro de Auschwitz, notório por suas experiências "científicas” com
seres humanos vivos.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=vida&artigo=clone_de_hitler&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/zhyw-s6Nce/O_clone_de_Hitler.pdf

O CONCÍLIO E O TERREMOTO NA IGREJA – “Se a sociedade civil sentiu os primeiros movimentos telúricos em 1968, a Igreja entrou no clima de
revisão pelo menos 6 anos antes, com o Concílio Ecumênico Vaticano II, iniciado em 1962 e encerrado em 1965.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=concilio-terremoto&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/hfzRoJ_Rce/O_Conclio_e_o_terremoto_na_Igr.pdf

O CRIADOR E A CRIAÇÃO – “ 'Porque as coisas invisíveis dEle, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se
visíveis; e assim o seu poder eterno e a sua divindade; de modo que eles são inescusáveis' (Rom. I, 20). Sobre a verdade expressa nesse texto, baseouse toda a estética simbólica medieval, como também várias correntes filosóficas e espirituais. Tendo Deus feito todas as coisas à sua imagem e
semelhança, através das criaturas, é possível conhecer algo do Criador. Porque em todas as coisas Ele espelhou as suas perfeições. As obras de Deus
são como pensamentos dEle, pois que dizendo Ele uma palavra as coisas eram feitas.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=arte&artigo=criador&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/6CIDKfCrce/O_Criador_e_a_Criao.pdf

O DUELO DO "SUBSISTIT": PROF. ORLANDO FEDELI VS. PADRE DR. JOÃOZINHO – “Padre João Carlos Almeida, scj, conhecido como Padre
Joãozinho da Canção Nova, lançou-me um desafio público – transcrito no final desta resposta -, fazendo-me o que lhe parecem ser 'terríveis' e
decisivas perguntinhas, às quais ele exige que eu responda 'sinceramente'.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=apologetica&artigo=duelo-subsistit&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Nx6aI70Wba/O_duelo_do_subsistit_-_Prof_Or.pdf

O FIM DO LIBERALISMO – “O caminho do liberalismo ao totalitarismo é lógico e histórico. Todavia, poderíamos ainda notar que, se o fim do
liberalismo é a tirania, essa tirania poderia apresentar-se – e efetivamente apresentou-se assim na história! – como uma ditadura da maioria sobre a
minoria, o que poderíamos chamar de totalitarismo "democrático” ou, simplesmente, de uma demagogia corrupta e tirânica.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=fim_liberalismo&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/DAuFdImzba/O_fim_do_liberalismo.pdf

O ILUMINISMO – TREVAS NA ÉPOCA DAS LUZES – “Hoje o subjetivismo triunfa. Os princípios da Revolução Francesa, filha do Iluminismo,
espalharam-se por todo o mundo, com todas suas lastimáveis conseqüências. O subjetivismo triunfa hoje porque o ceticismo venceu no século XVIII, e
a vitória do ceticismo é o triunfo do espírito moderno, que ao repudiar a luz do conhecimento lançou o mundo nas mais profundas trevas.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=iluminismo&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/h-ouSSzdce/O_Iluminismo_-_Trevas_na_poca_.pdf

O MANIFESTO DA APOSTASIA – “Nos tempos atuais de imensa confusão e crise doutrinária, encontram-se padres, e até mesmo Bispos,
proclamando doutrinas e posicionamentos os mais disparatados, em grande parte fundamentando-se numa "leitura” da letra do Vaticano II. Até mesmo
os mais fanáticos defensores do Concílio reconhecem que o mal dele foi a ambigüidade de sua letra, pois ela propicia várias leituras, e até leituras
contraditórias. Escrito ambiguamente de propósito, disso nasceu a crise atual. Cada um lê o Concílio a seu modo. Introduziu-se um livre exame do
Concílio que tem material para todos os gostos.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=manifesto_apostasia&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ZUkvN_jYce/O_Manifesto_da_Apostasia.pdf

O MILAGRE DO SOL – “Texto e reprodução de jornal sobre o milagre do sol ocorrido em Portugal.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=ciencia&artigo=20050613095306&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/7jK--v0xce/O_milagre_do_sol.pdf

O MILAGRE EUCARÍSTICO DE LANCIANO SEGUNDO O CIENTISTA QUE COMPROVOU SUA AUTENTICIDADE – “O doutor Edoardo
Linoli afirma a Zenit que sustentou em suas mãos um verdadeiro tecido cardíaco quando analisou anos atrás as relíquias do milagre eucarístico de
Lanciano (Itália), o mais antigo dos conhecidos.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=imprensa&subsecao=igreja&artigo=20050728&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/S8tU6rWwba/O_milagre_eucarstico_de_Lancia.pdf

O MODERNISMO DO FUNDADOR DO MOVIMENTO COMUNHÃO E LIBERTAÇÃO, MONS. LUIGI GIUSSANI – “Suspeitando da ortodoxia
do movimento eclesiástico chamado "Comunhão e Libertação” (CL), fui levado a investigar as idéias de seu fundador, Mons. Luigi Giussani, que
servem de diretrizes para a ação do grupo. Se minhas primeiras impressões a respeito de CL não foram muito boas, vieram a piorar a partir dos estudos
que fiz. Cheguei à conclusão que o erro fundamental de Mons. Giussani é o de não distinguir adequadamente a ordem natural da sobrenatural, devido
às influências que recebeu do modernismo e da chamada "Nova Teologia”, como será demonstrado ao longo do presente texto. Os eventuais destaques
que ocorrerem neste texto são de minha responsabilidade. Caso alguma citação esteja traduzida para o português, o trecho original se encontra entre as
notas de referência ao final.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/o-modernismo-do-fundador-do-movimento-comunhao-e-libertacao-mons-luigi-giussani-2/
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/c3Xoyzyoba/O_modernismo_do_fundador_do_mo.pdf

O NÚMERO DO HOMEM – “Entre tantas explicações e interpretações sobre o 666, famoso número da besta, citado no livro do Apocalipse, expomos
aqui a interessante análise feita por um físico, que tem, a nosso ver, algo de verdadeiro embora não possa ser apresentada como a solução do mistério
do número do homem.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=numero&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/nfEKCWD_ce/O_Nmero_do_Homem.pdf

O PAI NOSSO E OS VÍCIOS CAPITAIS – “Hugo de São Victor coloca os vícios capitais em uma certa ordem lógica, a fim de relacioná-los com os
sete pedidos do Pai Nosso. Assim ele ordena os vícios capitais: soberba, inveja, ira, preguiça ou tristeza, avareza, gula e luxúria.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=painosso&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/YM93uOs9ce/O_pai_nosso_e_os_vcios_capitai.pdf

O PRIMADO DE PEDRO – “Para os católicos, o legítimo intérprete das Escrituras é o papa, sucessor direto de São Pedro, pois Cristo confiou a ele
esse ministério – Diversas razões bíblicas”
http://www.montfort.org.br/old/perguntas/primado_pedro1.html
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/KpzVjJGQce/Primado_de_Pedro.pdf

O PSEUDO-MATERIALISMO DE KARL MARX – “Fala-se muito de marxismo, e, no entanto, a grande maioria das pessoas não conhece seu sentido
mais profundo. Julga-se comumente que Karl Marx foi um materialista ateu e nada mais. Todavia, não é preciso dizer que tais afirmações são
superficiais. Na verdade, "materialismo” é um termo tático, que visa ao mesmo tempo atrair materialistas primários e grosseiros,e esconder o monismo
dualista herdado do idealismo alemão.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=pseudo_mat_marx&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/dlt1TbItce/O_pseudo-materialismo_de_Karl_.pdf

O QUE DEFENDIA GALILEU? – “Parte da resposta a esta questão, e a mais divulgada, é o sistema copernicano. Defender o sistema copernicano
significava defender que a Terra não está imóvel, nem no centro do mundo, mas que se move em torno de si mesma e que o Sol é o centro do mundo, e
totalmente imóvel de movimento local. Galileu defendia, entretanto, outras idéias, que, analisadas cuidadosamente, não somente revelam
marcadamente seu pensamento, como mostram-se determinantes na sua condenação pelo Tribunal do Santo Ofício em 1633. Pietro Redondi, em seu
livro Galileu Herético, mostra que o verdadeiro motivo de sua condenação foram as implicações teológicas de suas idéias a respeito da constituição da
matéria.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=ciencia&artigo=galileu&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/wHQvJhkXce/O_que_defendia_Galileu__pergun.pdf

O QUE DIZEM OS PROTESTANTES SOBRE A MISSA NOVA DE PAULO VI – Declarações de protestantes sobre a Missa de Paulo V
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=prot_missa_nova&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/m52lPQNIba/O_que_dizem_os_protestantes_so.pdf

O QUE É SER CATÓLICO? – “O que é ser Católico? Seria dever obediência cega a Igreja? E se assim for, por que devo renunciar às minhas opiniões
divergentes da mesma? Também gostaria de saber se, por ser católico, devo considerar todo papa infalível.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=outros&artigo=20061215194922&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/s_LMAw-Eba/O_que__ser_Catlico__pergunta_.pdf

O QUE ESTÁ ERRADO NESSAS MISSAS? – “O que está errado nessas missas? Será que são abusos litúrgicos o que vemos? Ou são gestos e ritos
normais?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/o-que-esta-errado-nessas-missas/
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ghxERsmJba/O_que_est_errado_nessas_missas.pdf

O QUE VOCÊ (PROF. ORLANDO) FAZ NA IGREJA?? – “Gostaria somente de perguntar se você participa de algo da Igreja Católica.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040824131614&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/YYP_wN0Tce/O_que_voc__Prof_Orlando__faz_n.pdf

O RISO – “Jesus ria?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=outros&artigo=20061123222047&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/VSlz1_Q1ba/O_riso.pdf

O SACI – “Há partidos de direita e esquerda. Quando os de esquerda sobem ao poder, aparecem os partidos de extrema esquerda, o os de direita
extinguem-se. Logo os partidos de esquerda tornam-se de direita, e os de extrema esquerda, apenas esquerda. Quando estes sobem ao poder, o processo
se repete. Foi assim na História do Brasil.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=saci&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Dm1nnkOBce/O_Saci.pdf

O SANTO SUDÁRIO – “Quanto mais se estuda o Sudário e quanto mais técnicas se desenvolvem para estudá-lo, mais se comprova a sua
autenticidade.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=ciencia&artigo=sudario&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/SsQPEh_Vce/O_Santo_Sudrio_2.pdf

O SEGREDO (DE FÁTIMA) JÁ ADVERTIA CONTRA O VATICANO II E A MISSA NOVA – “A irmã Lúcia de Fátima disse que se aconteceria
uma desorientação diabólica na Igreja. E não há nada que poderia ter feito mais, para realizar isso, do que a reforma litúrgica, que exaltou como
sagrados princípios estranhos dentro de uma liturgia aparentemente Católica.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=Cruzada-de-Fatima&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/-6aDi9Bkce/O_Segredo__de_Ftima__J_Adverti.pdf

OBRIGADO, SENHOR ORLANDO FEDELI – “Guiado, em muito, pelos ensinamentos do Montfort, hoje, posso dizer: sou um homem novo. Um
homem que hoje se submete à Igreja, à imutável e santa Igreja.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=apoio&artigo=20041022125747&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Z5kdNFfYba/Obrigado_Senhor_Orlando_Fedeli.pdf

ONDE ESTÃO OS BONS E PIEDOSOS SACERDOTES? – “Quais são os Bons Sacerdotes nos dias de Hoje? Onde posso encontrá-los? Posso
encontrar bons sacerdotes no meio do clero atual, nos dias de hoje?”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=outros&artigo=20060124152256&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Qbj1j_HQce/Onde_esto_os_bons_e_piedosos_S.pdf

ONDE ESTAVA DEUS DURANTE O HOLOCAUSTO? – “O Papa não tem as chaves do céu? Não ocupa o trono de Pedro? Então como ele não sabe
porque Deus se calou durante o holocausto?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=outros&artigo=20060529221124&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/2GLFrMSCba/Onde_estava_Deus_durante_o_hol.pdf

ORIGEM DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA – A renovação carismática nasceu na Igreja Católica Apostólica Romana?
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20040729150515&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/UxcgEn2pba/Origem_da_Renovao_Carismtica.pdf

ORIGEM PROTESTANTE DA RCC – Teólogos favoráveis a RCC revelam a origem deste movimento
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20040812210455&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/A_354ktMba/Origem_protestante_da_RCC.pdf

ORIGENS DO ROMANTISMO ALEMÃO – “O Romantismo alemão pode ser considerado como o Romantismo por excelência, não só porque deu
origem aos demais, mas principalmente porque ele foi o único estabelecido sobre fundamentos filosóficos que lhe deram um claro caráter metafísico.
Sua doutrina tem forte influência na sociedade moderna.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=romantismo1&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Jh72QBYYce/Origens_do_Romantismo_Alemo.pdf

ORLANDO FEDELI: HEREGE, CISMÁRICO OU ATEU? – Leitor acusa o professor Orlando Fedeli de ser “herege, cismático e ateu (sic).”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040821000118&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/WU0DekCzce/Orlando_Fedeli_-_Herege_cismri.pdf

OS BOIS-APIS DO SÉCULO XX – “Neste artigo fazemos uma crítica à Freud, um dos "Bois-Apis" do século XX. A psicanálise freudiana pretende
ser puramente científica, racional e materialista. Entretanto, todo o sistema de Freud tem raízes na doutrina cabalista, uma doutrina mística, defensora
do irracionalismo.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=ciencia&artigo=bois-apis&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/CTJ_ZLevce/Os_Bois-Apis_do_sculo_XX.pdf

OS CÃES DE MIRABEAU – “Dizia Mirabeau, um especialista em República e em Revoluções: "O povo é um rebanho, que, com bons cães, se leva
para onde se quiser”. Grande verdade esta, que valia bem naqueles tempos da Revolução Francesa e que vale muito mais hoje, nestes tempos
universitários, em que pululam os cientistas políticos, os sociólogos, os juristas, e os freuds financeiros com malas de dólares-viajantes.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=caes_mirabeau&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/xrS28xs3ce/Os_ces_de_Mirabeau.pdf

OS FRUTOS DA REFORMA LITÚRGICA – “A reforma na liturgia causou, no período pós-conciliar, uma certa esperança, um certo otimismo de que
haveria, além das conversões em massa dos protestantes pelo caráter ecumênico da nova liturgia, uma maior participação e compreensão dos fiéis e
uma renovação da fé destes. Será que isso realmente ocorreu?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=frutos&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/GjTWk0W6ba/Os_Frutos_da_Reforma_Litrgica.pdf

OS TRÊS PRINCÍPIOS DA LEI NATURAL – “Segundo a crença católica, o que vai acontecer com a alma de um chinês ou um primitivo africano que
nunca teve qualquer acesso ao cristianismo???"
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=doutrina&artigo=20040821155008&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Xkx8QYZIce/Os_trs_princpios_da_Lei_Natura.pdf

PADRE MALACHI MARTIN E O TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA – “Já há alguns dias, estou nos Estados Unidos a trabalho, e, hoje, entrando
em uma livraria caiu em minha mãos um livro desconcertante. Trata-se do obra do Padre Malachi Martin que tem por título "Hostage to the Devil",
publicado originalmente em 1976, e depois, de novo, em 1992.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=papa&artigo=malachi-fatima-segredo&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/bQZNYP-uba/Padre_Malachi_Martin_e_o_Terce.pdf

PADRE SIMPLÍCIO – “Servos de Deus? Padres que conciliam maçonaria com devoção, e até o real com o irreal. Uma mentalidade clerical muito
encontradiça.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=padresimplicio&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/8CjmpVhSce/Padre_Simplcio.pdf

PADRE ZEZINHO: O ECUMENISMO CONTRA A SABEDORIA – “Padre Zezinho é mais relativista que o heresiarca de Wittenberg. Lutero, pelo
menos, dizia defender uma posição – posição herética, claro – mas sua. E Lutero não foi nada ecumênico. Os anabatistas de Tomás Münzer que o
digam, pois ele os mandou exterminar como “cães raivosos”.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20061124213832&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/uJwPGcFGce/Padre_Zezinho_-_O_Ecumenismo_c.pdf

PARA QUE SERVE O ECUMENISMO? – “No sínodo dos Bispos de Europa realizado em Outubro de 1999, falou-se larga e extensivamente sobre o
ecumenismo, especialmente em relação aos numerosos muçulmanos que povoam dito continente. Um Bispo, Germano Bernardini, que durante
quarenta e dois anos vivera na Turquía, país 99,9 % muçulmano, e há dezoito anos era Arcebispo de Esmirna, na Ásia Menor, dirigiu a palavra aos
Bispos alí presentes.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=que-serve-ecumenismo&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/gTu5ccZyce/Para_que_serve_o_Ecumenismo__p.pdf

PÁROCO DA IGREJA SÃO BONIFÁCIO RECOMENDA, EM SUA AUSÊNCIA, OS CATÓLICOS IREM A UMA IGREJA PROTESTANTE –
“Padre provoca escândalo ao sugerir aos fiéis que se dirigissem a um culto luterano.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040820230019&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/R0nRuCF9ba/Proco_da_Igreja_S_Bonifcio_rec.pdf

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA – “Qual atitude devemos ter como Católicos: nos omitirmos da participação política? A omissão nete caso não é também
um pecado?”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20060704014451&lang=bra
Texto no site:

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/8RuwbsQyce/Participao_poltica.pdf

PAZ E ESPADA – “vc poderiam me explicar esta frase?? ‘Eu não vim trazer a paz, mas a espada’ (Mt X, 34 e Luc XII, 51).”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/perguntas/paz_espada.html
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/0iuE5rSwba/Paz_e_espada.pdf

PELA PENA DE MORTE – “São muitas as pessoas, infelizmente, que são contra a pena de morte. Essas pessoas fazem muitas objeções à pena capital.
Neste artigo rebateremos as mais comuns e concluiremos que a proibição da pena de morte não tem suporte lógico nenhum. O que explica as pessoas
serem contra ela, além de uma visão totalmente falsa da caridade, é o sentimentalismo, no fundo materialista.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=pelapena&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/zYVIZunfba/Pela_pena_de_morte.pdf

PEQUENO MANUAL DE ECONOMIA POLÍTICA – “Toda a moderna economia política, principalmente a de talhe socialista, fundamenta-se em
idéias falsas, porque baseadas numa errada compreensão da natureza do mundo e do homem. A primeira dessas idéias é a falácia rousseauniana de que
"o homem é bom, a sociedade é que o corrompe.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=manual&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/0UIHIf9qce/Pequeno_manual_de_economia_pol.pdf

POBRE ARTE MODERNA! – “Com a ausência de símbolos e significados a obra de pintura moderna torna-se subjetiva e hermética. Quem poderá
compreendê-la senão o próprio pintor? E por que desejará que sua obra seja compreendida? O belo é o bem claramente conhecido. Mas o pintor
moderno despojou sua tela do belo. Para a pintura moderna beleza é uma palavra desprovida de sentido.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=arte&artigo=pobrearte&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/6X_kYy3ece/Pobre_Arte_Moderna.pdf

POLÊMICA E CARIDADE: RESPOSTA A ALGUMAS CRÍTICAS – “Na polêmica surgida entre a Montfort e uma dupla de padres modernistas
ligados à Canção Nova – Padres Joãozinho e Padre Fabio de Melo, ambos de triste fama – foi posto no blog de Padre Joãozinho um famoso texto do
Abbé Berto, publicado em 1956, na revista La Pensée Catholique, sobre Polêmica e Caridade. (...) Traduzimos, então, o texto do Abbé Berto,
diretamente do texto da La Pensée Catholique, para evitar que se reclame que copiamos o texto de um site qualquer, mais ciumento de suas traduções
do que de amor à difusão da verdade e da desfesa do bem.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=polemica-caridade&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Q_5FvRSTce/Polmica_e_Caridade_-_resposta_.pdf

POR QUE "NÃO" AOS "MISTÉRIOS LUMINOSOS"? – “Por isso, a julgar pela antiguidade e constância dessa forma do rosário, soa estranha sua
alteração. Ainda mais quando, Nossa Senhora, no início do século XX, em Fátima, instou-nos simplesmente a rezar o terço (e não o quarto) todos os
dias. Ou seja, não houve uma nova instrução por parte dela sobre como deveríamos praticar a devoção do rosário. Para São Domingos, ela disse que se
rezasse o “saltério da Virgem”, clara alusão ao conjunto dos salmos, que são cento e cinquenta (150) e não duzentos (200).”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=doutrina&artigo=20100902172041&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/VRAiGZwWba/Por_que_no_aos_Mistrios_Lumino.pdf

POR QUE A MISSA DE SÃO PIO V E NÃO OUTROS RITOS MAIS TRADICIONAIS? – “Defender hoje o rito de São Pio V, não significa de
modo algum dizer que o rito ambrosiano seja errado. A defesa do rito romano, chamdo de São Pio V, é contra a Nova Missa de Paulo VI feita pelo
maçon Mons. Anibale Bugnini, que se baseou em rituais protestantes.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=doutrina&artigo=20090204171206&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Hb012jYvba/Por_que_a_Missa_de_So_Pio_V_e_.pdf

POR QUE BENTO XVI DEVE CARREGAR O PESO DAS CULPAS DE SEU PREDECESSOR? – “Muito tempo antes de ser papa, Joseph
Ratzinger lutou para reforçar os procedimentos da Igreja Católica a fim de enfrentar as acusações de abuso. Entretanto o Vaticano não conseguiu
transmitir essa mensagem crucial durante uma epidemia de histeria mediática dirigida – preguiçosa e maliciosamente – contra Bento XVI. Por quê?”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=papa&artigo=bento-xvi-culpa&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/YG8J-R93ba/Por_que_Bento_XVI_deve_carrega.pdf

"POR QUE ME PERSEGUES?" UM COMENTÁRIO SOBRE A CRISE NA IGREJA – “A atual crise na Igreja tem como marco o Concílio Vaticano
II.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=crise_na_igreja&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/7y3GS6CJce/Por_que_me_persegues__pergunta.pdf

POR QUE SOFRER? – “Tsunami: Se Deus é bom, por que permitiu tal tragédia, que não poupou nem as criancinhas?”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=outros&artigo=20050128234717&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/RKGp_Kiice/Por_que_sofrer__pergunta_.pdf

POSITIVISMO – “Várias vezes encontrei referência à ação do Positivismo no Brasil. Mas não tenho conhecimento do que realmente seja o
Positivismo, e quais foram os seus efeitos práticos no Brasil. Afinal, o que é?”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=filosofia&artigo=20041024222834&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/B08ddOf5ce/Positivismo.pdf

PROFESSOR TEÓLOGO SE REVELA UM HEREGE MODERNISTA – “Essa obediência hierárquica ao "magistério" para mim é relativa. Creio na
Igre Católica, sim, Igreja comunidade dos que crêem... creio pouco na igreja secular, hierárquica, às vezes tirana.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040816123612&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/FSANGJEWce/Professor_Telogo_se_revela_um_.pdf

PROPRIETÁRIO DA CASA ONDE FOI REALIZADA A ÚLTIMA CEIA – “Há uma passagem na biblia que diz que Jesus mandou Pedro e João a
Jerusalém a fim de preparar o local da Última Ceia...”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=doutrina&artigo=20040812215514
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/civrhcjAce/Proprietrio_da_casa_onde_foi_r.pdf

PROTESTO CONTRA COMENTÁRIOS DESAIROSOS À IGREJA – “Quero apresentar meu protesto formal contra a forma desairosa do
comentarista (Orlando Fedeli), que apesar do nome "fiel", destila veneno tachando o grande liturgista BUGNINI (e consequentemente seu promotor
PAULO VI) de MAÇON... Protesto contra comentários venenosos contra o Concílio Vaticano II tachando a "Gaudium et Spes" de herege e outros
qualificativos desonrosos...”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20070112093003&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/AtYaz5Koce/Protesto_contra_comentrios_des.pdf

QUE VALE O FAMOSO DIÁLOGO ECUMÊNICO? – “O Diálogo, adotado e patrocinado pelo Vaticano II, foi puro relativismo com grave dano da
Fé e da certeza católica. Graças a Deus, Bento XVI fez questão de batizar um maometano, publicamente. Desse modo, Bento XVI fez o oposto do que
preconiza o diálogo conciliar, que condena esse batismo de um maometano como escandaloso ato de proselitismo.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=dialogo_ecumenico&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/0-iOeVEPba/Que_vale_o_famoso_dilogo_ecumn.pdf

QUEM É CULPADO PELO ACOBERTAMENTO DA PEDOFILIA NO CLERO? – “A campanha de difamação contra o Papa Bento XVI, querendo
culpá-lo pelo acobertamento e difusão dos crimes de pedofilia no clero atual, prossegue com virulência inaudita. O Papa está sofrendo um processo de
linchamento – de apedrejamento moral – movido por forças ocultas, que não se conformam com o fato de Bento XVI ter rompido o "convívio” ameno
da Nova Igreja conciliar com a Modernidade.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=papa&artigo=apredejamento-bento-xvi&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/17QWJ3aXce/Quem__culpado_pelo_acobertamen.pdf

QUESTÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE DEUS – “Não compreendi muito bem a Prova do Movimento de S. Tomás de Aquino. Não compreendi
porque é que a sequência de um movimento não pode ser infinita.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=ciencia&artigo=20060915175114
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Zu855lJ2ba/Questes_sobre_a_existncia_de_D.pdf

QUO VADIS, DOMINE? – “Pode existir Bento XVI sem Ratzinger?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=papa&artigo=quo_vadis_domine&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/hwGg5uMgba/Quo_Vadis_Domine__pergunta_.pdf

RACISMO = KARDEC, VOLTAIRE, MARX – Citações que servem para mostrar às pessoas o racismo de Allan Kardec, de Voltaire e Marx"
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=filosofia&artigo=20041019182250&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ABgoAo4Ece/Racismo__Kardec_Voltaire_Marx.pdf

RADICALISMO – “Por que defender tanto a Igreja Hierarquica assim? vocês são muitos radicais.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040825150933&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/0oZ5Njdsce/Radicalismo.pdf

RCC E CNBB – Leitor defende a RCC e diz que deveríamos mostrar 'os vícios e distorções que não só a RCC possui mas toda a igreja', e envia
documento da CNBB dando orientações à RCC.
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20040906214620&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/5ulrP_OYba/RCC_e_CNBB.pdf

RCC FORA DA IGREJA – “Quando eu entrei na Igreja eu não encontrei a Renovação lá dentro.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20040729145127&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/I4aecT1iba/RCC_fora_da_Igreja.pdf

REENCARNAÇÃO – ARGUMENTOS CATÓLICOS CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ESPIRITISMO – “Neste caderno, apresentamos alguns
argumentos contra os fundamentos do espiritismo.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=apologetica&artigo=reencarnacao&lang=bra
Texto no site:

Download (PDF): https://www.4shared.com/download/5PssEr5pba/Reencarnao_-_Argumentos_catlic.pdf

REFERÊNCIAS PARA ESTUDOS DE FILOSOFIA – Referências para estudos de Filosofia e indicações de Teólogos
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=filosofia&artigo=20041019134832&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/pLnamSu7ba/Referncias_para_estudos_de_Fil.pdf

REFORMA AGRÁRIA, FRUTO DA REVOLUÇÃO FRANCESA – “Não sou comunista, apenas não concordo com a péssima distribuição de renda e
terras no Brasil.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040729143206&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/31QbGhvWce/Reforma_Agrria_fruto_da_Revolu.pdf

RELIGIÃO E CAPITAL – A velha visão marxista do trabalho
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040803145848&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/NHx2RscJba/Religio_e_capital.pdf

RESENHA DO LIVRO "WINDSWEPT HOUSE" – “O Windswept House é um livro "faction”, uma mistura de fatos reais e ficção. O livro trata
longamente sobre os mistérios da intrincada política vaticana, e expõe fatos obscuros, inimagináveis e perturbadores que aconteceriam nos porões do
Vaticano, e se inspira em acontecimentos e pessoas reais, auxiliando desta forma no entendimento da crise atual que atravessa a Igreja Católica. No
desenrolar do livro, o autor descreve coisas simplesmente impressionantes e inacreditáveis, tais como: a existência de uma seita satânica infiltrada na
hierarquia da Igreja; as conspiração engendradas por parte da cúria romana contra o papado e contra o magistério; os acontecimentos geopolíticos
mundiais e suas relações com a mensagem de Fátima e com a Rússia.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=casa_varrida_ventos&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/tn6NwR-Tce/Resenha_do_livro_Windswept_Hou.pdf

RESUMO DE NO PAÍS DAS MARAVILHAS: A GNOSE BURLESCA DA TFP E DOS ARAUTOS DO EVANGELHO – “Publicamos hoje, um
resumo da obra que acabamos de publicar sobre a doutrina secreta de Plínio Corrêa de Oliveira, e que embebe, quer a antiga TFP, quer o Instituto
Pontifício dos Arautos do Evangelho.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=resumo-contra-pco&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/k9czI96qba/Resumo_de_No_pas_das_maravilha.pdf

ROCK: REVOLUÇÃO E SATANISMO – “Enganam-se os que julgam que o Rock foi apenas uma revolução musical. Ele foi mais. Foi uma revolução
cultural que se estendeu das modas à religião, do gosto ao comportamento social. O Rock difunde idéias, suscita comportamentos imorais e prega a
rebelião. Por isso ele se constitui numa verdadeira ação revolucionária que alcançou um efeito mais profundo do que o de qualquer ideologia totalitária,
do nazismo ao comunismo. Políticos do erotismo, arautos da desordem e do caos, propugnadores da ação sem qualquer sentido. Rebeldes contra a
sabedoria e a lei. Apóstolos da irracionalidade e do desespero. Tais se confessam os líderes do movimento Rock.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=arte&artigo=rock&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/xoMCw27Dce/Rock_-_revoluo_e_satanismo.pdf

ROMANTISMO E MODERNISMO – Histórico do Romantismo e suas ligações com as doutrinas da Gnose e da Cabala.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=romantismo_modernismo&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/36lzW_A0ce/Romantismo_e_Modernismo.pdf

ROSAS – “Como é diversa a leitura da rosa feita pelo homem moderno! Para o orgulho do homem moderno, todas as coisas somente existem para sua
fruição egoísta. Se a rosa existe, é apenas para que o homem goze de sua beleza antes que ela feneça. Se o perfume da flor se evola, é preciso
aproveitá-lo antes que se esvaeça. Do mesmo modo, o bem dos outros deve ser aproveitado, enquanto o nosso deve ser mantido fechado em nós, e para
nós mesmos. Antes morrer o outro, para o meu prazer! Antes preservar minha vontade do que sofrer qualquer dano para beneficiar o outro! Eis
algumas máximas do egoísmo que triunfaram com o humanismo.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=rosas&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/hf7TJlaXce/Rosas.pdf

RUMO A LEPANTO – Editorial do primeiro número de Veritas, de autoria do Prof. Orlando Fedeli, publicado em setembro de 1985
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=editorial&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/jmiv1-PLce/Rumo_a_Lepanto.pdf

SÃO FRANCISCO DE SALES E O LATIM NA MISSA – “O que fundamenta a utilização do Latim na Igreja são aspectos doutrinários, que
contribuem para a santificação dos próprios fiéis.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=sales_latim&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/fq2lwQ3Dba/So_Francisco_de_Sales_e_o_Lati.pdf

SÃO FRANCISCO E AS CRUZADAS – “É verdade que São Francisco pregou em favor da cruzadas?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=historia&artigo=20041028131531
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/xkqR0GFfba/So_Francisco_e_as_Cruzadas.pdf

SÃO PEDRO PESCAVA COM ANZOL OU COM REDE? – “No quinto dia Deus fez os pássaros e os peixes (Cfr. Gen. I, 22, 23). E os peixes são
mudos e vivem no abismo amrgo do mar. E os pássaros cantam e voam para o céu. Mas deus fez a ambos: os pássaros e os peixes. E assim é que os
pecadores não cantam a glória de Deus e vivem no abismo amrgo do pecado. Enquanto os santos cantam a gl;ória de Deus e voam para o céu. Mas
Deus criou a ambos: os santos e os pecadores. E Deus quer a salvação de todos.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=sao-pedro-anzol-rede&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/A-wNHIUGce/So_Pedro_pescava_com_anzol_ou_.pdf

SÃO PEDRO, A CRIADA E O FOGO – “Na casa de Caifás, Pedro procurava a companhia dos criados. Estava imensamente triste e tremia, e havia
angústia em seu coração, em que tudo era ruína. O frio o aproximou da fogueira, a covardia, dos algozes. Era noite e fazia frio no coração de Pedro.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=saopedro&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/A15qp7iSce/So_Pedro_a_criada_e_o_fogo.pdf

SAUDADES DOS PADRES DE OUTRORA: CRÍTICA AO PE. ZEZINHO – “Leitor envia artigo do Padre Zezinho onde defende o ecumenismo, a
despeito da Declaração Dominus Jesus.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040820233904&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/i0e3_Dcyce/Saudades_dos_padres_de_outrora.pdf

SEITAS – “Que é uma seita? Por que se multiplicam as seitas hoje com a rapidez das células cancerosas? O que atrai as pessoas para elas? São essas
algumas das perguntas que um documento elaborado por vários Dicastérios romanos pretende responder (cfr. Osservatore Romano, 29.06.86, pp. 317 a
320).”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=seitas&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/gizQdtpPce/Seitas.pdf

SEMINARISTA MODERNISTA – Seminarista aprende teses modernistas e pede auxílio.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040813163341&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/XdcyrTQmba/Seminarista_modernista.pdf

SENHOR, SENHOR PORQUE ME ABANDONASTES? – “Explicação do Salmo XXI, que descreve profeticamente a cena do Calvário.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=doutrina&artigo=20040816213602&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Duozw869ba/Senhor_senhor_porque_me_abando.pdf

SENTIMENTALISMO E RCC – Membro do RCC e sua romantizada idéia de caridade.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20040906205455&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/5FhiOUwIce/Sentimentalismo_e_RCC.pdf

SÓ EXISTE REPOUSO EM JESUS CRUCIFICADO – “Eis-me aqui, pobre professor, debruçado sobre tua carta e tua angústia. Diante de tua súplica.
Súplica comovente e angustiada de uma "filha de Deus”, minha irmã na fé, que nem conheço, e que a mim recorre. E me vejo impotente, sem forças e
sem capacidade, para ajudá-la…”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=outros&artigo=20090729091617&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/J3i4-UYNce/S_existe_repouso_em_Jesus_cruc.pdf

TELEVISÃO. UM FAST FOOD ENVENENADO PARA A ALMA – PARTE 1: A TELEVISÃO EM SI MESMA (E SEU USO) – “Porém, apesar do
vastíssimo material que se encontra sobre a televisão, não são muito populares os estudos feitos contra ela. Há pouca bibliografia especificamente
sobre isto, mesmo em outras línguas.”
http://www.montfort.org.br/televisao-um-fast-food-envenenado-para-a-alma-parte-i-a-televisao-em-si-mesma-e-seu-uso/
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Z5jvp_jSba/Televiso_-_Um_fast_food_envene.pdf

TELEVISÃO. UM FAST FOOD ENVENENADO PARA A ALMA – PARTE 2: A TELEVISÃO E O HOMEM – CORPO E ALMA – “É
interessante observar que a televisão “fala” ao corpo. O corpo de alguma forma sente os efeitos do uso constante da televisão.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/um-fast-food-envenenado-para-a-alma-parte-2-a-televisao-e-o-homem-corpo-e-alma/
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/YcJpGLyqce/Televiso_-_Um_fast_food_envene.pdf

TELEVISÃO. UM FAST FOOD ENVENENADO PARA A ALMA – PARTE 3: TELEVISÃO, SOCIEDADE E IDEOLOGIA E PARTE 4:
ALGUNS GÊNEROS TELEVISIVOS – “Culto às “celebridades” – esses anti modelos sociais – “corpolatria”, hedonismo, nomadismo intelectual,
gosto pelo grotesco, materialismo, paganismo na televisão. Os gêneros na televisão e seus malefícios específicos. Análise de alguns outros
instrumentos modernos.”
http://www.montfort.org.br/um-fast-food-envenenado-para-a-alma-parte-3-televisao-sociedade-e-ideologia-e-parte-4-algunsTexto no site:
generos-televisivos/
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ydigWowKce/Televiso_-_Um_fast_food_envene.pdf

TEOLOGIA DA "ECOLOGIA INTEGRAL" E A DEFESA DO "AMBIENTE INTEIRO" – “A defesa do meio ambiente pode chegar a absurdos
completamente contrários à doutrina católica. Neste artigo analisamos a confusa exposição da teologia da 'Ecologia Integral' e a defesa do 'Ambiente
Inteiro': Deus, o universo e o homem seriam uma só realidade, viva e orgânica. É a repetição de velhos erros conhecidos: o panteísmo e a gnose.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=ciencia&artigo=ameaterra&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/VOoeAS1-ce/Teologia_da_Ecologia_Integral_.pdf

TEÓLOGO DA LIBERTAÇÃO DIZ O QUE FOI O CONCÍLIO VATICANO II – “As Democracias vencedoras, consta, impuseram à Igreja um
dilema: ou Ela se democratizava, ou sofreria a maior perseguição da História. Esta teria sido a causa próxima do Vaticano II que visou democratizar, o
quanto possível, a Igreja, pela Colegialidade Episcopal, diocesana e paroquial. Foi por isso que o padre Congar declarou que o Vaticano II foi a
realização dos Estados Gerais de 1789 na Igreja, a Revolução Francesa aplicada à Igreja.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=libanio_vii&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Et8P0lF1ce/Telogo_da_Libertao_diz_o_que_f.pdf

TEORIA DA EVOLUÇÃO: UMA MENTIRA SESQUICENTENÁRIA – “Neste ano de 2009, comemoram-se os 150 anos da publicação da primeira
edição de "A Origem das Espécies”. Esse aniversário não mereceria nossos comentários se não tivéssemos sido provocados a fazê-los, uma vez que o
aniversário de uma teoria tão remendada e em nada comprovada é tão importante quanto o aniversario de uma tartaruga.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=ciencia&artigo=150_darwinismo&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/qaHN_Koice/Teoria_da_Evoluo_-_uma_mentira.pdf

TERROR: A FOICE DA IGUALDADE – “Quando a Revolução Francesa triunfou, os revolucionários puderam impor um governo tirânico, como
poucas vezes se viu na história. A Revolução hipocritamente mascarou a tirania atrás de um suposto governo popular. Nas palavras de Robespierre, "a
força do governo popular, na paz, está na virtude; durante a revolução, está na virtude e no terror”. fanatismo revolucionário teve aspectos
estranhamente religiosos. Expressões do espírito religioso da Revolução foram os cultos da Deusa Razão e do Ser Supremo. Ao combater o
Catolicismo, a revolução criara ídolos. Hoje, tais crimes estão propositadamente esquecidos. Neles não se fala. Louva-se a Revolução que fez triunfar
"os direitos do homem". Mas o sangue das vítimas desses crimes clama a Deus dizendo: "Vinga, Senhor”. Ainda que todos se prostrem ante o ídolo
sangrento da Revolução e da Igualdade.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=terrorfrances&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/psIdtLfnba/Terror_-_a_foice_da_Igualdade.pdf

TIRADENTES, O BODE EXPIATÓRIO – “Novos estudos históricos apresentam uma inconfidência mineira diferente daquela que nos narram os
livros didáticos.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=tiradentes&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/K-hcUo1Jba/Tiradentes_o_bode_expiatrio.pdf

TIRANIA: A VERDADEIRA FACE DA IGUALDADE – “Liberdade, igualdade, fraternidade”. Na verdade, apenas o segundo dos três princípios que
integram o lema da Revolução Francesa foi posto em prática – e a ferro e fogo – por seus próceres. A liberdade revolucionária encontrou sua expressão
na lei dos suspeitos, no juramento compulsório da Constituição Civil do Clero, na perseguição à religião, na proscrição de todos os opositores. A
fraternidade, por sua vez, despedaçada em inúmeros massacres, foi enterrada na vala comum com as vítimas da guilhotina. Explica-se. Na ótica
deformada de Danton, Robespierre e Marat, a igualdade era a primeira e fundamental meta, da qual, um vez implantada, derivariam naturalmente a
liberdade e a fraternidade. Estas últimas, segundo eles, encontravam obstáculos na "tirania” exercida pelo rei, pelo clero e pela nobreza. Bastaria, pois,
esvaziar os poderes dessas ordens – através do nivelamento religioso e político – para atingir o que entendiam os revolucionários por liberdade e
fraternidade. O resultado foi o terror.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=tirania&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ecB0FZbWce/Tirania_-_a_verdadeira_face_da.pdf

TRAIÇÃO DE JUDAS E SUA CONDENAÇÃO AO INFERNO – “Por que Jesus que rogou por Pedro p/ q sua fé não desfalecesse, qdo foi solicitado
pelo Demonio, não poderia ter rogado por Judas q também era seu amado homem de confiança.”
http://www.montfort.org.br/old/action.php?secao=cartas&subsecao=doutrina&artigo=20040816195945&lang=bra&action=print
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/o5hFTESJba/Traio_de_Judas_e_sua_condenao_.pdf

TV: AMIGA OU INIMIGA? – “A TV operou, desde seu surgimento, uma verdadeira revolução na moral, nos costumes, nos hábitos familiares, nas
relações de amizade. Ela contribuiu em larga escala para o afastamento de Deus, que se acentua cada vez mais em toda a sociedade.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=tv&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/w2WJ8ODhba/TV_-_amiga_ou_inimiga__pergunt.pdf

UM CARDEAL MODERNISTA: WALTER KASPER – Cardeal Walter Kasper nega que Jesus é Filho de Deus (entre outras heresias).
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=filosofia&artigo=20040813150756&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/0rBtJJjXce/Um_Cardeal_Modernista_-_Walter.pdf

UM ESPADACHIM PRESUNÇOSO E ATRAPALHADO – “Participo da RCC sou coordenador de um GOU(Grupo de Oração Universitário) que
tem como missão levar o amor de Jesus a todos nas universidades do Brasil e do mundo.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=rcc&artigo=20070924153531&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/rHmd3Ff2ce/Um_espadachim_presunoso_e_atra.pdf

UM PRÓ STALINISTA NO VATICANO DE PIO XII? – “Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, um Monsenhor que exercia um alto cargo no
Vaticano, entrou em contato com o tirano bolchevista Stalin, e fez com ele um acordo secreto. Esse Monsenhor foi Giovanni Batista Montini, o futuro
Paulo VI.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=montini_stalinista&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Pn9ab4K4ba/Um_pr_stalinista_no_Vaticano_d.pdf

UM RIO, UMA VIDA – “Toda vida principia com lágrimas. Assim também aconteceu com ele. Os rios são o pranto da terra.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=umrio&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/uj93aOs4ce/Um_rio_uma_vida.pdf

UMA CAUSA OCULTA DA VIOLÊNCIA – “Há para a mulher, no mundo das profissões, papel mais digno e gratificante do que o de formar seres
humanos psicologicamente normais e moralmente sãos?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=violencia&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/REZgLzMrba/Uma_causa_oculta_da_violncia.pdf

UMA ESCADA, UMA VIDA, UMA VIA (SANTA TEREZINHA) – “Noite fria. No claustro escuro, em direção à escada, um vulto se arrasta. Bate o
vento que estremece o alquebrado corpo, o qual, sem poder ir mais além, por um momento pára.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=umaescada&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/Jop9H8Jace/Uma_Escada_uma_Vida_uma_Via__S.pdf

UMA NOVA BOMBA DE MONSENHOR RANJITH – “Monsenhor Albert Malcolm Ranjith Pattabendige Don, digníssimo Arcebispo Secretário da
Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, tem se notabilizado pela firmeza, assim como pela clareza de seus pronunciamentos.
Recentemente, ele tem multiplicado entrevistas, defendendo o Papa Bento XVI, tão injustamente incompreendido e desobedecido por muitos Bispos, e
até Cardeais, que se opõem ao Motu Proprio Summorum Pontificum, liberalizador da Missa de sempre.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=msr_ranjith_motu&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ufsHpbnmba/Uma_nova_bomba_de_Monsenhor_Ra.pdf

UMA QUESTÃO DE PRINCÍPIO – Defensor de Che Guevara questiona: “Por amor ao próximo e como forma de se opor à morte e à injustiça, a
Revolução seria justificável?”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=politica&artigo=20040901190841&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/VB79KluXce/Uma_questo_de_princpio.pdf

UMA VELHA HERESIA PERFEITAMENTE ATUAL: O AMERICANISMO – “Em fins do século passado, uma nova doutrina escandalizava os
católicos: era o americanismo. Ela foi condenada em 1899 por Leão XIII na Carta Apostólica "Testem Benevolentiae", dirigida ao Cardeal James
Gibbons, Arcebispo de Baltimore e Primaz dos Estados Unidos. Apesar dessa condenação, os erros americanistas foram retomados e largamente
difundidos por outros movimentos, como por exemplo o "Sillon" e o modernismo, ambos condenados por São Pio X.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&artigo=velhaheresia&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/4yWf0iwfba/Uma_velha_heresia_perfeitament.pdf

VATICANO II X SYLLABUS – Discussão acerca do Magistério Ordinário.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040818150733&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/D5UfCew_ba/Vaticano_II_x_Syllabus.pdf

VI, OUVI, VIVI – “Certas afirmações pseudo científicas, tidas até há pouco como 'verdades absolutas', não passavam de meras opiniões ilusórias. Pois
que, no deserto em que vivemos, as miragens facilmente nos desviam do caminho da verdade. Por isso, bem foi escrito que Isaac chamou o poço da
verdade: 'Vive quem me vê'. Quem não vê o poço da verdade no deserto deste mundo, acaba por morrer de sede.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=cronicas&artigo=viouvi&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/SnP9ahuOba/Vi_ouvi_vivi.pdf

VIRGEM MARIA, MÃE DE DEUS – “Recorra a Maria, insolente Saul, e ela lhe alcançará o perdão de tantas ofensas que fez à Mãe de Cristo. Ou
presume o senhor que entrará no céu, tendo ódio à Mãe de Deus?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=apologetica&artigo=20040827093000
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/oMsawX0nba/Virgem_Maria_Me_de_Deus.pdf

VIRGINDADE, PUREZA E BELEZA – “Gostaria de saber o verdadeiro significado da virgindade de uma mulher, algo tão desvalorizado nos dias de
hoje. Pureza e Beleza agora são meras palavras do dicionário?”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=doutrina&artigo=20040817202500&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/CAxzJclHba/Virgindade_pureza_e_beleza.pdf

VIVA CRISTO REI! – Sobre o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo.
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=politica&artigo=cristo_rei&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/ZbAjmdxRba/Viva_Cristo_Rei.pdf

VIVA O PAPA! – “Em tempos de crise religiosa e eclesiástica – principalmente quando ela atinge as mais altas autoridades da Igreja – é normal
aparecerem duas tentações opostas. A primeira – e a mais grave – é a de revolta contra a autoridade do Papa, que pode levar ao cisma e à heresia. A
segunda – mais sutil – é a de, por respeito à autoridade, aceitar em silêncio os erros, ou fechar os olhos para os pecados de escândalo em que a
autoridade possa vir a incorrer.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=papa&artigo=vivaopapa&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/dZfwioAAba/Viva_o_Papa.pdf

VOCAÇÃO DO BRASIL – Texto da palestra proferida pelo Prof. Orlando Fedeli em outubro de 1992, na cidade de Buenos Aires, por ocasião das
comemorações do Quinto Centenário do Descobrimento da América.
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artigo=vocbrasil&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/yKJKL1Trba/Vocao_do_Brasil.pdf

VOLTANDO A ROMA: AS DISCUSSÕES SOBRE O CONCÍLIO VATICANO II – “Acabo de voltar de Roma. Mas o título deste artigo é Voltando
a Roma. Pois quero tratar do retorno do Papa a Roma anterior ao Vaticano II. Dom Bosco teve uma visão desse retorno em uma famoso "sonho" que
Deus lhe deu sobre a grave crise da Igreja a que estamos assistindo.”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=voltando-a-roma&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/g2Q4z3IUce/Voltando_a_Roma_-_as_discusses.pdf

VOLTAR A SER CATÓLICO – “Por qual exata e prática razão deveríamos nos manter fiéis a uma igreja que o senhor mesmo mostra que salvo o
Papa, Cardeal Hatzsinger mais assessores nas altas esferas, tornou-se a igreja católica, na prática, uma casa desastradamente dividida e minada na
base.”
Texto no site:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=outros&artigo=20040826122306&lang=bra
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/mVAcxtfUce/Voltar_a_ser_catlico.pdf

VÓS QUE PASSAIS PELO CAMINHO PARAI E VEDE SE HÁ DOR SEMELHANTE... – “sou como um invólucro de dores e revoltas por tudo o q
testemunhei e vivi em pouco tempo de seminário...(...)os padres se entregavam aos desejos de suas carnes pecaminosas de forma nojenta e
inescrupulosa(...)a diocese continua uma pornéia de homosexuais depravados, mas parece estar melhorando e caminhando...ou como o Bispo emérito
disse: "caminhando pro buraco hahaha"(sic)”
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20061011012858&lang=bra
Texto no site:
Download (PDF): https://www.4shared.com/download/JvIIrvTmce/Vs_que_passais_pelo_caminho_pa.pdf

