
Em defesa da Fé Católica  
A Verdade Sobre o que Realmente Aconteceu 

 à Igreja Católica Depois do Vaticano II 
 

Visite o site: 
 

 

“Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará.” João 8:32 

"Em verdade, em verdade vos digo: todo homem que se 
entrega ao pecado é seu escravo." João 8:34 

 
 

Recomendamos que assista ao vídeo “O Terceiro Segredo de Fátima - Documentário (HD)” 

Acesse pelo canal no YouTube:  

Se considera-se um católico, então tem de ver este vídeo. Este é extremamente importante: explica em detalhe 
o que realmente aconteceu à Igreja Católica (1962-1965). Prova que estamos a viver a Grande Apostasia predita 

para o fim do mundo. Demonstra que a maior parte 
das pessoas que pensam ser católicas na verdade 
abraçaram a falsa fé modernista que não é consistente 
com aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou por 
toda a história. Prova que após a falsa eleição do 
usurpador João XXIII, uma contra-Igreja dominou as 
estruturas físicas da Igreja Católica em Roma, e que 
essa falsa Igreja tem sido liderada por antipapas 
heréticos e apóstatas cujo principal objetivo é destruir 
a fé das pessoas para perdição das almas: fazer com 
que a fé católica desapareça da face da Terra. 

Este vídeo prova que aquilo sobre o qual Nossa Senhora queria alertar-nos no Terceiro Segredo de Fátima está 
relacionado com o Concílio Vaticano II e as suas horríveis heresias que se espalhariam pelos quatro cantos da 
Terra. Demonstra como esta apostasia da fé católica foi predita nas Escrituras, e que a Igreja Católica foi quase 
completamente destruída nos últimos cinquenta anos, mas que ainda existe num remanescente de católicos 
tradicionais verdadeiros. A Grande Apostasia no fim do mundo será tão horrível que Jesus diz: «Mas quando 
vier o Filho do homem, julgais vós que achará Ele alguma fé na terra?» (Lc. 18:8). 

https://www.igrejacatolica.org/
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_680690623&feature=iv&src_vid=ELmPrUOA32c&v=tkfi-7ETdNY
https://www.youtube.com/channel/UCkWdwGPyLKMRXSdCLS6p6kw


 

“Quem quiser salvar-se deve antes de tudo professar a fé católica. Porque aquele que 
não a professar, integral e inviolavelmente, perecerá sem dúvida por toda a 

eternidade.” - Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, 1439, ex cathedra 

Para salvar sua alma, as seguintes crenças são necessárias: 

1. Você deve acreditar na Santíssima Trindade, o único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, a Segunda 
Pessoa da Santíssima Trindade, o Qual, por amor de nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus, 
se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Santíssima Virgem Maria, e se fez homem. 
(Acesse:igrejacatolica.org/trindade-encarnacao-crer-necessario-salvacao) 

2. Você precisa ser um católico tradicional autêntico e batizado em água. A posição católica é que o Batismo 
é necessário para a salvação.  “E chegando Jesus, lhes falou, dizendo: (...) Ide pois e ensinai todas as gentes, 
batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-as a observar todas as 
coisas que vos tenho mandado.” Mt 28:18-20 (Acesse:igrejacatolica.org/biblia-ensina-baptismo-necessario) 

3. Você tem que acreditar no Dogma “Fora da Igreja Católica não há absolutamente nenhuma salvação” 
isso significa que todos os que morrem como não-católicos estão eternamente perdidos. Isso também 
implica rejeitar o "falso ecumenismo" o "batismo do desejo" e a "ignorância invencível". 
(Acesse:igrejacatolica.org/fora-da-igreja-nao-ha-salvacao) 

4. Você deve perceber que a Igreja Católica só existe hoje em um pequeno remanescente de católicos 
tradicionais, uma vez que a igreja que todos acreditam ser a Igreja Católica é realmente uma falsa igreja (a 
prostituta da Babilônia) prevista no Apocalipse (caps. 17 e 18). (Acesse:igrejacatolica.org/o-que-aconteceu-
a-igreja-catolica-livro-gratuito) 

5. Deve-se reconhecer que todos os requerentes do papado desde João XXIII foram antipapas heréticos, 
que estão levando as pessoas ao Inferno, por aceitarem as heresias que ensinam.  
(Acesse:igrejacatolica.org/os-antipapas-do-vaticano-ii) 

6. Você precisa saber que o Concílio Vaticano II foi um Concílio falso e usurpador que ensinou heresias 
contra a fé católica e que é necessário rejeitá-lo. (Acesse:igrejacatolica.org/as-heresias-do-concilio-vaticano-II) 

7. Se você estiver indo para a "Nova Missa", isto é, para a "missa" reformada pelo antipapa Paulo VI desde 
1969, você deve abandoná-la, pois trata-se de uma missa inválida, com sacerdotes heréticos ou inválidos, 
portanto não se deve apoiá-los de forma alguma, pois não conhecemos sacerdotes 100% católicos que 
podem ser apoiados nesta última etapa da Grande Apostasia. (Acesse: igrejacatolica.org/os-novos-sacramentos) 

8.  Também é importante rejeitar o planejamento familiar "natural", uma vez que é uma forma de 
contracepção, além disso deve-se evitar qualquer outra forma de contracepção. 
(Acesse:igrejacatolica.org/planeamento-familiar-natural) 

9. É imprescindível estar e permanecer em estado de graça, ou seja, com todos os pecados mortais 
confessados a um sacerdote validamente ordenado até 1968. Quaisquer pecados mortais confessados a 
padres inválidos, precisam ser confessados outra vez a um padre válido (Acesse:igrejacatolica.org/onde-
missa-sacramentos).  Aqueles que estão a abandonar a Nova Missa e a aderência à falsa Igreja do Vaticano 
II devem fazer a profissão de fé do Concílio de Trento (disponível no site: igrejacatolica.org/profissao-de-
fe-catolica) (Acesse:igrejacatolica.org/passos-para-conversao-baptismo)  

10. Finalmente, para ser salvo, você deve rezar o Santo Rosário de 15 mistérios (Gozosos, Dolorosos e 
Gloriosos) todos os dias, conforme recomendado pela Santíssima Virgem Maria em Fátima, Portugal. 
(Acesse:igrejacatolica.org/como-rezar-o-rosario)    
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