
 

 

“E o Dragão se irritou contra a Mulher e foi fazer 

guerra contra seus filhos que guardam os mandamentos 

e dão testemunho de Jesus Cristo.” (Apocalipse XII, 17) 

“Aqueles que dão testemunho de Jesus Cristo e 

assim demonstram ser filhos de Maria, comenta Mons. 

Delassus, são os homens que confessam que Jesus Cristo é 

Filho de Deus, Redentor dos homens.” 

Eis aí  o que fizeram Dom Lefebvre e Dom Anto -

nio de Castro Mayer no Concí lio Vaticano II. Eis aí  o que 

faz agora Dom Carlo Maria Vigano . 

Confessar que Jesus Cristo e  o Filho de Deus e 

Redentor dos homens e  condenar o ecumenismo e todas 

as teorias maço nicas de fraternidade universal fora da 

fe  cato lica. 

Dom Vigano  fala tambe m das duas igrejas como 

Dom Lefebvre falou, como Dom Tissier de Mallerais 

tambe m. Duas igrejas porque a maçonaria penetrou 

dentro da Igreja e conseguiu estabelecer toda uma se rie 

de modificaço es opostas a  Igreja Cato lica. Modificaço es 

na doutrina, na liturgia, no Direito Cano nico, nas canoni-

zaço es. Quem fez isso? A Igreja Cato lica? Na o. Foi a Igre-

ja conciliar. Foi a Anti-Igreja, como dizia Dom Anto nio 

de Castro Mayer. 

Isso significa que o combate entre a Mulher e o 

Draga o se trava no interior mesmo da Igreja. Quem ficar 

unido a  Mulher vencera , pois ela esmagou a cabeça da 

serpente infernal. Quem se separar da Mulher se perde-

ra . 

O livro de Mons. Delassus, Conjuraça o Anticris-

ta , dever ser lido por todos. Dom Anto nio de Castro   

Mayer dizia que os padres se distinguiam entre os que 

haviam lido esse livro e os que na o o haviam lido. Este-

jamos do lado dos que o leram e o compreenderam. 

 

 

+ Toma s de Aquino, OSB  

“É principalmente a estas últimas e cruéis 
perseguições do demônio, que se multiplicarão todos 
os dias até ao reino do Anticristo, que se refere aquela 
primeira e célebre predição e maldição que Deus lan-
çou contra a serpente no paraíso terrestre. Vem a 
propósito explicá-la aqui, para glória da Santíssima 
Virgem, salvação de seus filhos e confusão do demô-
nio. ‘Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen 
tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum, et tu 
insidiaberis calcaneo eius’ (Gn 3, 15): Porei inimiza-
des entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a 
posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás 
traições ao seu calcanhar.” 

Sa o Luí s Maria Grignion de Montfort. 


