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O que está errado nessas missas? Será que são abusos litúrgicos o que vemos? Ou são gestos e ritos normais?

Todos nós já vimos coisas parecidas, mas provavelmente não no mesmo local onde essas aconteceram.

Porque o que está errado aqui é que essas são… “missas” luteranas!

Ei-las: 1., 2, 3, 4

Busquei essas imagens por causa do choque causado pela visita a algumas igrejas luteranas na Alemanha. O arranjo do altar e dos bancos é enormemente
parecido com muitas paróquias com Missa Nova. Tivemos mais de uma vez que voltar à porta e investigar, nos quadros de avisos, a filiação – católica ou
luterana – de cada igreja.

A pergunta é inevitável: será que foi por acaso que chegou-se a essa semelhança? Ou os seis pastores protestantes que participaram – como observadores,
dizem – da elaboração da Reforma Litúrgica teriam tido um papel nessa revolução?
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O site Montfort não permite a inclusão de comentarios diretamente em suas publicacões.
Para enviar comentários, sanar dúvidas, obter informações, ou entrar em debate conosco, envie-nos sua carta.
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(Mat. 16, 18)
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que Ela sempre ensinou, de forma fiel e
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