Afinal, por que digo NÃO à missa de Paulo VI ("missa nova") e
por que digo SIM à Missa Tradicional ("missa em latim"):
Cardeal Ratzinger: a Missa Nova de Paulo VI é uma fabricação e representa uma
ruptura com "trágicas consequências":
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo
=missa_nova_ruptura&lang=bra
Cardeal Ratzinger: o missal de Paulo VI é um "produto banal" de seu tempo:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo
=missa-nova&lang=bra
Hans Küng: ´O Concílio Vaticano II introduziu o modelo protestante na Igreja
Católica!`:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo
=hk_vii&lang=bra
(ÁUDIO) Missa Tridentina (Missa "em latim") e os erros da Missa Nova
(EXCELENTE!):
http://www.radioitaliana.com.br/content/view/3768/37/
Missa Nova: A ruptura litúrgica confirmada pelo Papa Paulo VI:
http://www.montfort.org.br/a-ruptura-liturgica-confirmada-pelo-papa-paulo-vi/
As 62 razões para não assistir à Missa Nova:
http://www.fsspx.com.br/as-62-razoes-para-nao-assistir-a-missa-nova/
Missa Nova e a hermenêutica da ruptura (A intenção protestante na Missa Nova):
http://www.montfort.org.br/a-intencao-a-participacao-e-a-conclusao-protestantena-missa-nova/
Dr. Siegwalt, professor de Teologia Dogmática na Faculdade protestante de
Strasburgo: "A missa nova é católica?":
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo
=missa_nova_catolica&lang=bra

O que dizem os protestantes sobre a Missa Nova de Paulo VI:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=religiao&arti
go=prot_missa_nova&lang=bra
Jean Guitton (amigo pessoal do Papa Paulo VI): "Paulo VI fez tudo o que estava
em seu poder para aproximar a Missa católica - a do Concílio de Trento - da Ceia
protestante":
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo
=a-missa-nova&lang=bra
O que está errado nessas missas? (SURPREENDENTE!):
http://www.montfort.org.br/o-que-esta-errado-nessas-missas/
Papa Bento XVI corrige o Concílio Vaticano II: A Igreja é "santa e pecadora"??? Tese de Lutero tristemente abraçada pelo Concílio Vaticano II. "Em nossos
tempos de confusão e de heresia, foi o teólogo modernista — portanto, herege —
Karl Rahnner, a alma negra do Concílio Vaticano II, quem afirmou essa tese
herética.":
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo
=bxvi_lg&lang=bra
Por que santo Padre Pio preferia celebrar a Missa Tradicional (e não a Missa
Nova, de Paulo VI)?
http://fratresinunum.com/2008/08/29/padre-pio-a-missa-tradicional-e-o-vaticanoii/
http://www.catolicostradicionais.com.br/2011/11/sao-padre-pio-e-oaggiornamento.html
Cardeal Eugênio Pacelli em 1936, o futuro Pio XII: No Terceiro Segredo de
Fátima, Nossa Senhora teria antecipadamente acusado o Concílio Vaticano II e a
Missa Nova de Paulo VI como suicidas:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo
=pacelli_3segredo&lang=bra

Foi revelado o Terceiro Segredo de Fátima? ("Cardeal Oddi observou que o 3º
segredo: “Não tem nada a ver com Gorbachev. A Virgem Abençoada nos alertou
contra a apostasia na Igreja"):
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo
=revelado_segredo&lang=bra
A sombria estética do catolicismo pós-conciliar - Exemplo 1:
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2011/06/sombria-estetica-do-catolicismopos.html
A sombria estética do catolicismo pós-conciliar - Exemplo 2:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo
=negro-anjo-luz&lang=bra
(Vídeo) O que nós perdemos... e o caminho para a restauração!
(IMPRESSIONANTE):
http://www.gloria.tv/?media=47313
(Vídeo) Um esquema crítico da doutrina do Concílio Vaticano II:
http://www.youtube.com/watch?v=16UpEJmlwE8
(Vídeo) Nossa Senhora e o Concílio Vaticano II:
http://www.youtube.com/watch?v=7KdBwcJzBqY&noredirect=1
(Vídeo) Reforma ou Revolta? O Movimento Litúrgico e a Missa de Paulo VI:
http://www.gloria.tv/?media=48969
(Vídeo) Falso Ecumenismo:
http://www.youtube.com/watch?v=GN5WVaD-ck8
A Eclesiologia do Vaticano II:
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo
=eclesiologia&lang=bra

Frutos do Concílio Vaticano II:
http://angueth.blogspot.com.br/2010/07/os-frutos-do-concilio-vaticano-ii.html
Por que o Concílio Vaticano II se calou sobre a maior heresia de seu tempo, o
comunismo?
http://angueth.blogspot.com.br/2010/04/investida-de-moscou-contra-ovaticano.html
Sinopse dos Erros de Vaticano II (tradução da versão francesa do jornal "Sim,
Sim; Não, Não"):
http://www.capela.org.br/Crise/Vaticano2/sinopseindice.htm
Pequenas considerações sobre o Concílio Vaticano II e seus frutos:
http://www.catolicostradicionais.com.br/2011/05/artigo-pequenas-consideracoessobre-o.html
Um pró stalinista no Vaticano de Pio XII?
http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=veritas&subsecao=historia&artig
o=montini_stalinista&lang=bra
Paulo VI e a “fumaça de Satanás”, presente na Igreja há quarenta anos:
http://www.montfort.org.br/paulo-vi-e-a-fumaca-de-satanas-presente-na-igreja-haquarenta-anos/
Você conhece o livro "Paulo VI: o Papa que mudou a Igreja". Qual a sua opinião a
respeito? Segue o link do livro:
http://www.chiesaviva.com/441%20mensile%20port.pdf
Na sua cidade já existe a Missa Tradicional? Clique no link abaixo e descubra:
http://www.missatridentina.com.br

