SÃO LONGUINHO
(Luiz Guilherme Marques)
O que vou contar neste artigo não tem
nenhuma intenção de desrespeito, mas sim
pretende esclarecer alguns para evitar-se a
idolatria, os pedidos absurdos e
o
endeusamento
de
nossos
conhecidos
espirituais, que adquiriram, com a própria
evolução, verdadeiro horror à hipocrisia de
supervalorizá-los em troca de favores que lhes
são pedidos. Querem o anonimato.
Uma das figuras que mais me marcou na
História do Cristianismo foi a do centurião
Longinus, aquele que espetou a lança no peito
de Jesus para verificar se Ele ainda estava vivo.
Se estivesse vivo quebrar-lhe-ia as pernas
para Ele morrer mais rápido, pois nenhum dos
três crucificados poderia morrer no sábado,
que seria o dia seguinte ao da crucificação.
Esse romano foi o mesmo que montou
guarda junto ao túmulo da família de José de
Arimateia, onde Jesus estava sepultado e ele
viu uma luz impressionante sair do túmulo e o
corpo de Jesus desapareceu.
Ficou cego e passou a propagar aquela
história toda.
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A Igreja Católica canonizou-o e inventou
uma série de “milagres” para supervalorizá-lo
e tirar proveito da sua canonização.
Esse sempre foi um estratagema do
Vaticano para levar vantagem em cima da
credulidade popular.
Longinus teve, no século XIX, a
oportunidade de realizar um grande mandato
na figura de D. Pedro II, imperador do Brasil,
conforme Humberto de Campos conta no seu
livro “Brasil, Coração do Mundo, Pátria do
Evangelho”, mas falhou, no final, quando
determinou o massacre de todos os paraguaios
na famigerada Guerra do Paraguai, através do
seu genro Conde d’Eu.
Daquela época para cá se apresenta
normalmente sob um pseudônimo de caboclo.
Veja-se o que é a realidade do mundo
espiritual.
Pelo amor de Deus, meus prezados
leitores, não endeusem ninguém, pois cada um
sabe os erros que cometeu e os realmente
evoluídos correm dos holofotes da fama.
Este recado está sendo dado a pedido do
próprio Longinus, que muitos chamam de São
Longuinho e vivem lhe pedindo que encontre
objetos perdidos.
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Veja-se lá se ele estará por conta dos
milhares de distraídos que perdem coisas aqui e
ali... Essa é muito boa!
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