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Salve Maria:
Muito brigado por confirmarem a minha fé estou muito feliz.
Queridos amigos da montfort*, é com muito prazer que escrevo
estas linhas.
Ao Professor Orlando um grande abraço.
Como pode ver tenho aqui uma passagem do livro de João, posso
usar esta passagem para corrigir aqueles que querem ter uma
experiência com Cristo para valer a sua fé.
Cristo parece mostrar aqui que o sentir não é a essência da fé
e sim o ouvir pois ele Tomé não teria dado ouvidos a
autoridade de Pedro e seus dicipulos , estou errado em pensar
assim.
Aguardo sua resposta pois não quero cometer um erro de
interpretação .
Livro de João Capítulo 20
25Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele
replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e
não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a
minha mão no seu lado, não acreditarei! …
27Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo, e vê as
minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo,

mas homem de fé. 28Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus!
29Disse-lhe Jesus: Creste, porque me viste. Felizes aqueles
que crêem sem ter visto!
Sem mais despeço-me:
No coração deJesus e Maria:
———————–
Muito prezado ,
Salve Maria!
Perdoe-me não responder logo sua carta. Ela ficou metida entre
as centenas, e só agora vi o seu nome.O que me trouxe alegria.
Excelente o seu argumento. Pode usá-lo, sim.
São Tomé não quis ouvir o que os Apóstolos lhe disseram. E
Cristo o repreendeu, porque ele só acreditou quando viu e
tocou nas chagas de Jesus.
Ótimo. E muito obrigado por seu argumento anti protestante e
contra os que querem experimentar para crer. Meus parabéns.
Um grande abraço, meu caro Festa.
In Corde Jesu, semper,
Orlando Fedeli

*O professor Orlando Fedeli foi presidente da Associação
Cultural Montfort de 1983 a 2010.

