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Shun Shame
Cristián
Irmáns
¡O mal está máis depravado! Inesquecible, imperdoable mal!
A congregación de irmáns cristiáns é unha orde dentro do culto pagán
católico orixinada na provincia de Irlanda en Europa. O seu propósito orixinal
era educar á mocidade. Desenvolveron "ICttm"(Irish Child aterrorizando o
método de ensino) que se estendeu coma o cancro polo mundo.
Avalado polo Vaticano do Mal, converteuse nun modus
operandi para toda a educación católica. O seu 1st abriu un
centro educativo en Waterford Irlanda e comezou o seu
reinado de terrorismo infantil. Animado e protexido por
bispos, arcebispos, cardeais e "papas".
Os irmáns cristiáns cren en Satanás e no inferno. Non podían esperar a ir alí.
Eles crearon o Inferno na Terra para os nenos do noso Planeta.Oramos 1
Deus que se lles responsabiliza na vida e na vida despois. Irmáns cristiáns e
clero(Sacerdotes de Papas), Católico: pais, policía, poder xudicial, políticos,
outros ... que protexeron aos practicantes do "Neno irlandés que aterrorizan
o método de ensino" reviven a miseria e o sufrimento dos nenos agora e
sempre. Únete á nosa oración.

1 ¡Deus está esperando para saber de ti!

"Neno irlandés aterrorizando o método de ensino"
Violación homosexual, sexo oral, masturbación, masturbación de animais,
acariñamento de testículos, golpes, azoutes, humillación, privación de alimentos,
traballo duro, hipotermia, ... Todos os días, todas as noites, todas as semanas, todos
os meses cada ano ... ¡Inferno na Terra! Responde a estes clérigos perversos,
depravados e perversos, monxes, profesores, SEÑORITA R7

"Círculo de iluminación dos irmáns cristiáns"
Christian Brothers formaría un círculo no medio un rapaz sen
calzóns. O rapaz foi violado da homosexualidade ata que sangra
polo ano. Os irmáns cristiáns castigan ao rapaz por facelos facer
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isto. Dille ao rapaz que son así porque Deus fíxoos así. Se o rapaz fala
é golpeado. Os irmáns cristiáns son xoviais e satisfeitos.

"Christian Brothers Guilt"
Christian Brothers non só agrediu a nenos e nenas de todo o mundo.
Mentiron, culpando ás súas vítimas, alegando que eran malas as
vítimas. Todos os irmáns cristiáns perdoáronse, protexéronse
mutuamente, perxuráronse ante a policía e o poder xudicial.
Os predadores sexuais de Christian Brothers desprazáronse buscando novos
terreos de caza para aterrorizar aos nenos. Sendo católicos afirmaban
(insultante 1 Deus) infalibilidade. Recibiron protección do clero católico
(Sacerdote de Pope) que instruíu á policía, ao poder xudicial e aos políticos
católicos que ignorasen as vítimas.
O clero católico, os axentes da policía católica, o poder xudicial católico e os políticos
católicos operaban como un cartel do mal. Protexer aos maltratadores e victimizar
ás vítimas. A Igrexa Católica é a organización de abuso infantil máis grande do
mundo. O Evil Anti máis grande1 Deus organización.

"Responsabilidade dos irmáns cristiáns"
Nunca na historia da humanidade
houbo en todo o mundo ataques
sexuais malvados depredadores contra
nenos. Todos os pais do planeta teñen
o deber moral de esixir do seu
goberno, perseguir a todos os irmáns
cristiáns, católicos que os protexían,
procesar SEÑORITA R7
Todo o que posúen os Christian Brothers é confiscado (incluídos obxectos
persoais) sen compensación. Cada edificio usado polos irmáns cristiáns é un
lugar do mal. Estes lugares son demolidos, reciclados, reconstruídos como
compostos de rehabilitación. Borrouse calquera recordo de Christian
Brothers.

"Irish Shame"
Pais irlandeses, comunidade irlandesa, policía irlandesa, poder xudicial irlandés e
políticos irlandeses fracasaron en nenos e nenos irlandeses en todo o mundo.

Faino saber aos irlandeses (non violento) que decepcionado estás pola súa
falta de compaixón, xustiza e conciencia. Irlandeses polo seu inmoral,
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un comportamento irresponsable e criminal non é aceptable para ser empregado en
calquera parte do mundo como policía, poder xudicial, educación ou elixido para
calquera cargo político.

"Vergoña católica"
Os católicos adoptaron o "método de ensino terrorista do neno
irlandés" empregándoo na educación católica aprobada e
promovida polo Vaticano. Os católicos conspiraron entón para
agochar e axudar a que os abusadores de nenos católicos
fuxisen. Probas perxuradas, intimidadas, destruídas, ameazaron
ás vítimas con todo isto para protexer aos abusadores de nenos
católicos.

A policía católica, o poder xudicial e os políticos participaron neste
comportamento criminal ao non procesar, encubrir, destruír probas ... Este
comportamento converte á Igrexa católica na maior organización criminal.
Remata este mal, Shun Shame Prosecute, SEÑORITA R7

Os católicos que permiten á súa Igrexa crear e operar a maior organización de
abuso infantil na historia da humanidade converte aos católicos na maior
ameaza para os nenos do mundo. Vergoña aos católicos. Facer aos pais católicos
non aptos.

Goberno que permite a educación católica. Actualmente a educación
católica pide aos seus educadores que abusan a súa dimisión. Dálles unha
boa referencia e envíanos ao ensino público noutro lugar.O goberno que
leva recursos e fondos das escolas públicas para dar á educación católica
incumpre o seu deber de coidar aos nenos que se supón que deben
protexer. O goberno que falla os nenos é inaceptable, é substituído,
procesado, SEÑORITA R7
Os pais católicos, a comunidade, a policía, o poder xudicial e os políticos fracasaron
nos nenos católicos. Que o saiba o católico (non violento) do decepcionado que estás
coa súa falta de moralidade, compaixón, .. Os católicos, debido ao seu irresponsable
comportamento criminal inmoral, non son aceptables para ser empregados en
ningún lugar do mundo como policías, poder xudicial, educación ou elixidos para
calquera cargo político.

'Que clero católico (Sacerdote de Pope) insulto 1 Deus'
A Igrexa Católica é a maior organización Anti She. 1 Deus
sendo el e ela deseñaron que El e ela fosen diferentes pero iguais.
Querendo que El e ela vivan e traballen como parte dun equipo igual con
diferentes rolos.
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Os católicos comezan unha semana cun día de descanso (Domingo) ten
unha semana de traballo de cinco días e un día de compras. 1 Deus ten
unha semana laboral de 6 días o día 7 un Fun Day. Os católicos insultan
1 Deus ao comezar a semana cun día de descanso.

Os católicos opóñense ao apareamento (celibato) multiplicando a
creación dunha familia. 1 Deus quere que El e ela entren nun
contrato de "matrimonio sagrado". Comparte, multiplícate, forma
unha familia. O celibato é un pecado. Anti1 Deus!

Nota ! Santo Matrimonio, formar unha familia non é aceptable para a
discapacidade sexual (Abusador de nenos, sexo confuso, mesmo xénero) aflixido.

Os católicos sacrifican comer corpo e beber sangue.
O corpo substitúese por pan e o sangue por alcohol. Os
católicos son a principal causa de adicción ao alcol e de
consumo excesivo de adolescentes.1 Deus non quere
sacrificio nin alcol.

"Pais católicos"
Os pais católicos teñen e son enganados, enganados e traizoados polo clero
católico (Sacerdote do Papa). O clero católico por deseño oponse á familia
(matrimonio, fillos). Facelos inadecuados para dar consellos e orientacións
conxugais ou parentais. Facéndoos tamén inadecuados para ensinar ou estar
con nenos, adolescentes, ..Debido a que o clero católico cre na infalibilidade
católica, enganan e enganan aos pais sobre a súa inmoralidade, depravación
e criminalidade.
Os pais morais e solidarios deben deixar a Educación Católica e a Igrexa
Católica para a seguridade dos seus fillos. Estes pais serán recibidos por
"Custodian Guardian". Esta benvida non se aplica aos irmáns cristiáns nin ao
clero católico (Sacerdote do Papa).
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Custodian Guardian apoio a que El e ela sexan iguais pero diferentes. El e ela
entran nun contrato de "santo matrimonio" e os fillos forman unha familia. Pais,
nenos, médicos e educadores participan en educación comunitaria gratuíta non
elitista e asistencia sanitaria gratuíta (SmeC, PHeC).
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Os gardiáns dos custodios do universo son o futuro, proclamamos 1 Deus's
última mensaxe, o 'Manifesto do Dador da Lei'.

Os nenos son o noso futuro
Os nenos son a nosa inmortalidade

Os nenos merecen selo

coidado, protexido e querido

Pola gloria
de 1 Deus e
o bo de
A humanidade!

5

1 Igrexa UCG Estudo Como está escrito, será! 16.09.3.1 NAtm

