Confissão de um
ministro eucarístico
Um antigo ministro eucarístico, pela graça de Deus, arrependeu-se da sua participação no acto
sacrílego de dar a Comunhão na mão. Dá-nos aqui um relato em primeira mão a provar o seu
ponto de vista, que é o de The Fatima Center, de que o acto de dar a Comunhão na mão é
sacrílego e uma falta total de respeito por Deus Filho. O autor pede perdão pelo seu pecado e
que lhe seja levantada a excomunhão. Publicamos aqui extractos da sua investigação e
descobertas.
por Charles St. George

Carta a Sua Santidade
o Papa João Paulo II
Eu, Charles Andre St. George, acuso-me de cometer e participar em numerosos e graves
ultrajes contra o Santíssimo Sacramento de cerca de 1980 a 1991. Peço-Vos que ouçais a
minha súplica e me concedais os meus pedidos.
Primeiro, só recentemente é que soube que, segundo o The Roman Catechism
[“Catecismo Romano”], página 233, “neste Sacramento estão contidos não só o verdadeiro
Corpo de Cristo e todas as partes constituintes de um verdadeiro corpo, como ossos e
tendões, mas também Cristo, completo e inteiro”, e ainda, na página 239, “o Corpo de Nosso
Senhor está contido completa e inteiramente na mais pequena partícula do pão.”
Segundo, só recentemente é que soube que, segundo The Catholic Concise
Encyclopedia, página 153, “A excomunhão é imposta segundo reserva da forma seguinte:
(a) Os actos reservados à Santa Sé de modo muito especial são: deitar fora,
tomar ou reter para maus fins as Espécies consagradas.”
Confesso que deixei cair, ou dei causa a que deixassem cair, aproximadamente 60.000
Hóstias consagradas de 1980 a 1991, e que dei causa a que muitas destas Hóstias fossem
repetidamente calcadas aos pés ou profanadas de outra maneira. Estes graves pecados não
foram motivados por um ódio formal a Deus, mas por um motivo mais banal — Não quis
saber. Foi isto que fiz: era ministro extraordinário da Eucaristia e por vezes também recebia
Nosso Senhor na mão, e não na boca. Como muitos comungantes queriam receber na mão,
colocava as Hóstias cuidadosamente nas palmas das suas mãos. Como se provou no meu
estudo científico, feito com a ajuda do meu filho adolescente, Joseph, e que aqui apresento ...
Quando se recebe a Comunhão na mão, separam-se da Hóstia, em média,
quatro Partículas visíveis.
Para esta experiência, comprei da firma Catholic Supply of St. Louis, Missouri hóstias
anunciadas desta maneira: “Temos o prazer de fornecer o melhor pão de altar que há. Todos
os nossos pães têm uma borda cuidadosamente moldada para evitar migalhas.” Usámos o
“melhor” e o resultado da experiência foi uma média de 3,68 migalhas por Comunhão.
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Creio que devo ter distribuído talvez 15.000 Hóstias a comungantes. É razoável calcular
que estas produziram cerca de 60.000 Partículas visíveis, embora minúsculas. Quando eu
recebia a Comunhão na mão, verificava a palma e às vezes encontrava um ou dois, ou até
mais fragmentos das Sagradas Espécies. Embora tentasse consumi-los imediatamente,
chegando-as com a ponta do indicador direito, tenho a certeza de que nem sempre todas as
Partículas foram devidamente consumidas. Como ministro eucarístico, de muitos milhares de
Hóstias colocadas nas mãos, nem uma só vez observei que mais alguém examinasse a palma
da mão para ver se tinha deixado algumas Partículas.
Então, o que aconteceu a essas 60.000 Partículas, contendo Nosso Senhor e Deus, pelas
quais tinha responsabilidade? Muito simplesmente, caíram eventualmente das palmas das
mãos e dedos dos comungantes, quando mudavam as mãos de posição, e as Partículas caíram
ao chão, ou ficavam agarradas à roupa, ou foram para destinos desconhecidos. Calculo que a
maior parte tenha caído para o chão enquanto os comungantes estavam na igreja. Ora diz a
doutrina que estas Partículas eram a plenitude de Jesus, nosso Deus, tanto quando a hóstia
grande que o celebrante consagra para ele próprio consumir!
Tal como eu, os Católicos que vão à Mossa numa igreja onde houve
Comunhão na mão encontram um autêntico campo de minas, onde pisaram
repetidas vezes e sem pensar a Santa Face de Jesus Cristo!
Só pensar nisto me HORRORIZA agora. Algumas pessoas, tal como eu, simplesmente
não se importavam com o que estavam a fazer. Mas Nosso Senhor não Se afastará
angustiadamente de quem faz estas coisas e não se importa? O que é que a Santa Virgem
haverá de pensar deste tratamento do Seu Filho crucificado?
Peço a Vossa Santidade, não por mim, mas pelo amor que tem à Virgem Mãe de Deus,
duas coisas: Que levante esta excomunhão muito especialmente reservada e perdoe estes
pecados tão graves, cometidos em inconsciência, contra a Pessoa de Nosso Senhor.

Estudo sobre Partículas, 17 de Abril de 2002
Festa de Santo Anicetus
O meu filho adolescente, Joseph, ajudou-me neste estudo, fazendo de comungante
enquanto eu fazia de ministro eucarístico. Para esta experiência, comprei de Catholic Supply
of St. Louis, Missouri uma caixa de 1000 hóstias de 2,8 cm. de diâmetro, artigo Nº #57212,
anunciado no seu site da Internet http://www.catholicsupply.com/churchs/wine.html da
seguinte maneira: “Temos o prazer de fornecer o melhor pão de altar que há. Todos os nossos
pães têm uma borda cuidadosamente moldada para evitar migalhas.” — A dúvida sobre a
veracidade dessa conclusão crítica, em que muita gente ingénua acredita, foi uma razão para
decidirmos fazer este ensaio.
Para esta experiência, Joseph e eu preparámo-nos, lavando cuidadosamente as mãos e
dedos e secando-os com toalhas não felpudas. A seguir, examinámos os dedos e a palma da
mão esquerda de Joseph, que estariam em contacto com a hóstia, para termos a certeza de que
não tinham qualquer matéria estranha que pudesse ser confundida com uma partícula de pão.
Decidi que procuraríamos as partículas depois de cada “comunhão” individual em três sítios
— as pontas dos meus dedos, a palma da mão de Joseph e as pontas dos dedos de Joseph.
Decidi ainda que contaríamos os resultados de 25 “comunhões” e anotaríamos quantas
partículas foram encontradas e em que sítio. Só contaríamos as partículas “visíveis a olho nu”
que ambos pudéssemos ver.
http://www.fatima.org/port/crusader/cr83/cr83pg08.pdf

2

O conteúdo de um pacote de hóstias foi cuidadosamente esvaziado num pequeno copo de
plástico. Recordando o meu treino como ministro eucarístico (que Deus me perdoe), tirava
uma hóstia de cada vez, entre o meu polegar e indicador direitos, e colocava a hóstia na
palma da mão esquerda de Joseph, apenas com a firmeza suficiente para ter a certeza que lá
ficava. Joseph comentou que os ministros eucarísticos das Missas a que tinha assistido tinham
menos cuidado em colocar a Hóstia nas mãos. Em seguida, segurava a hóstia entre o polegar
e o indicador da mão direita e colocava-a na língua, sem que os dedos tocassem a língua. A
seguir, Joseph mantinha o indicador direito assente contra o polegar e a palma da mão
esquerda virada para cima, para ambos fazermos a inspecção: primeiro, o meu indicador
direito, depois o meu polegar direito, depois a palma da mão esquerda de Joseph, depois o
seu indicador direito, e finalmente o seu polegar direito. Procurávamos quaisquer partículas
de pão caídas da hóstia, que ficassem agarradas à pele em resultado desta manipulação e
toques múltiplos. Recolhíamos cuidadosamente todas as partículas encontradas com uma faca
afiada antes da “comunhão” seguinte, para termos a certeza de não contarmos alguma
partícula duas vezes.
A que conclusões chegámos com esta experiência? Havia algumas partículas de pão
caídas destas 25 hóstias, tiradas uma a uma de um copo e colocadas na palma da mão de
Joseph, da qual foram depois tiradas e transferidas para a boca? Ficámos ambos perturbados
ao notar o número de Partículas:
Das 25 “Comunhões”, encontrámos um total de 92 Partículas individuais,
visíveis a olho nu, o que dá uma média de 3,68 Partículas por “Comunhão”.
Como está pormenorizado na informação estatística (ver mais adiante), contámos 27
partículas dos meus dedos, 47 partículas da palma da mão de Joseph, e mais 18 partículas das
pontas dos dedos de Joseph. Esperamos que esta experiência actue em prol da honra de
Nosso Senhor e ajude todos os que ainda se importam com Ele.
Apelo a SI, leitor desta carta, para fazer tudo o que estiver em seu poder para pôr fim a
este mal maior que se atreve a tratar o próprio Deus de forma tão degradante. Deus não
abraçará às portas do Céu quem deixa cair e pisa a Sua Pessoa. Faço este aviso para que NÃO
TENHA DESCULPA no dia do Julgamento Final. O Imperador do Japão, quando há séculos
condenou à morte os verdadeiros Católicos, deu-lhes oportunidade de renunciar à Fé para
salvarem a vida. Tudo o que precisavam de fazer para renunciar à Fé e negar a Cristo era
pisar uma cruz de madeira colocada no chão; se o fizessem, sairiam em liberdade. Nem
mesmo este Imperador era tão demoníaco e perverso que tentasse estes mártires a pisar uma
Hóstia consagrada, ou seja, o próprio Deus Todo-Poderoso; mas a maior parte dos bispos
católicos está agora a ordenar de facto que façamos exactamente isto, e que isto volte a
acontecer de cada vez que entramos numa dessas execráveis igrejas.
Quem entrar numa igreja onde se deu a Comunhão na mão, sem as ditas mãos terem sido
respeitosamente purificadas destas Partículas de Deus, entra num autêntico campo minado
destas “mais pequenas Partículas” espalhadas pelo chão fora, caídas onde calhou, e pode ter a
certeza moral de que calcará com os seus sapatos a Santa Face de Jesus. É perfeitamente
compreensível que não O veja no chão destas igrejas — se o seu coração não está cheio de
um amor de Deus sem limites e de devoção à Sua Santa Mãe, como está belamente explicado
na Verdadeira devoção a Maria de S. Luís de Monforte. Jesus vê-Se a Si próprio mil vezes
nestes chãos, tal como vê os nossos pecados, cometidos em altura em que pensamos que Ele
não nos vê! Se não O vemos ali é porque não O queremos ver, e quem não O quiser ver terá
esse desejo concedido irrevocavelmente e por toda a eternidade. Amen. Amen.
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Estudo de Partículas

Fez-se hoje um breve ensaio científico, para se determinar experimentalmente quantas
Partículas consagradas das Sagradas Espécies caíram das Hóstias, e foram em seguida
deitadas fora, profanadas e abusadas especificamente em consequência da prática da
Comunhão na mão na Igreja Católica de hoje.

Número de Partículas encontradas:
dedos do ministro
palma da mão
dedos do
eucarístico
do comungante
comungante

Totais:
27
47
18
Total final: 92 Partículas visíveis a olho nu em 25 “Comunhões”
Que a Virgem Mãe de Deus, seja sempre misericordiosa para com aqueles que lutam
contra este ultraje ao Seu Filho crucificado, mas que o Seu calcanhar esmague as cabeças dos
ímpios que riem com satanás quando o Seu Divino Filho é abusado com o desprezo mais
sujo.
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