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SHUN
CRISTÃO
BROTHERS
Mal em que é mais depravado! Inesquecível, mal imperdoável!

Congregação dos Irmãos Cristãos são uma ordem dentro da Católica Pagan Cult originários
da Irlanda Europa Província. Seu propósito original era para educar a juventude. Eles
desenvolveram 'ICttm' (Método de ensino irlandês aterrorizar Criança) que se espalhou como
câncer em todo o mundo.

Aprovado pelo Mal Vaticano tornou-se modus operandi para toda a educação católica. Sua
primeira estabelecimento de ensino aberto em Waterford Irlanda e seu reinado de
terrorismo criança começou. Incentivada e protegida por bispos, arcebispos, cardeais e
papas '.
Christian Brothers acreditar em Satanás e do inferno. Eles não podia esperar para ir para lá. Eles
criaram o inferno na Terra para as crianças do nosso planeta. Oramos para 1 DEUS que eles são
responsabilizados na vida e vida após a morte. Christian Brothers e Clero (Os padres para papas) Católica:
Pais, Polícia, Judiciário, políticos, outros, ... que protegiam os praticantes da 'Criança irlandesa
aterrorizando ensino-método' reviver a miséria e sofrimento das crianças agora e para sempre. Junte-se
a nossa oração.

'Método de ensino irlandês aterrorizar Child'
Estupro homossexual, sexo oral, masturbação, animais masturbando, carícias testículo,
espancamentos, chicotadas, humilhante, privação de alimento, trabalho duro, hipotermia, ... Todos
os dias, todas as noites, cada semana, cada mês a cada ano ... INFERNO NA TERRA!! Mantenha
estes filfthy imoral, depravado, pervertido clero, monges, os professores responsáveis, SENHORA R7

'Christian Brothers Circle of Enlightenment'
Christian Brothers iria formar um círculo no meio de um jovem rapaz sem cuecas. O menino
era a homossexualidade estuprada até que ele sangra a partir do ânus. Christian Brothers
castigar o menino para torná-los fazer isso. Eles dizem ao menino que eles são assim
porque DEUS os fez assim. Se o menino fala de volta, ele é espancado. o cristão
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Irmãos são jovial e satisfeito.

'-Irmãos Christian Culpa'
Christian Brothers não só sexualmente e físicas das crianças agredidas em todo o mundo.
Eles mentiram, culpando as vítimas, alegando vítimas onde ruim. Todos os Irmãos Cristãos
perdoou o outro, protegidos uns dos outros, eles mesmos perjuros a polícia e Judiciário.
Christian Brothers predadores sexuais movimentados procurando novos locais de caça
para aterrorizar crianças. Sendo católicos alegaram (insulto
1 GOD) infalibilidade. Eles receberam proteção contra o clero católico

(Priest ao Papa) que instruídos Polícia, Judiciário, políticos que são católicos ignorar
vítimas. clero católico, policiais Católicos, Católica Judiciário e políticos católicos
operado como um Cartell of Evil. Proteger abusador de crianças e vitimizar as
vítimas. A Igreja Católica os mundos maior organização de abuso de crianças. O
maior mal Anti 1 DEUS organização.

'Cristãos-Brothers Accountability'
Nunca na história da humanidade houve tal
assalto mal predatória contínua sexual em
crianças foram cometidos em todo o mundo. Cada
pai no planeta tem o dever moral de exigir do
seu governo, para perseguir cada irmão
Christian, Católica que os protegia, processar SENHORA
R7

Tudo o que os irmãos cristãos possuir é confiscado (Incluindo itens pessoais) sem
compensação. Cada edifício usado pelos Irmãos Cristãos é um lugar do mal. Estes
lugares são demolidas, reciclado, reconstruída como a reabilitação compostos.
Qualquer memória de Christian Brothers é apagada.

'Shame Irish'
Os pais irlandeses, comunidade irlandesa, polícia irlandês, irlandês Judiciário, políticos irlandeses
falharam Crianças irlandesas e das crianças em todo o mundo. Vamos saber Irish (não-violento) como
decepcionados você está em sua falta de compaixão, justiça e consciência. Irlandesa por causa de
sua
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comportamento criminoso imoral irresponsável não são aceitáveis para ser empregado em qualquer
lugar do mundo, como polícia, judiciário, na educação ou eleito para qualquer cargo político.

'Shame Católica'
Católicos abraçado a 'aterrorizar crianças método de ensino Irish' usá-lo em Educação
Católica aprovado e promovido pelo Vaticano.
Católicos, em seguida, conspiraram para esconder e ajudar abusadores de crianças católicas para
escapar. Perjuros, intimidado, evidência destruída, ameaçado vítimas Tudo isso para proteger
Católica Criança abusadores. Polícia Católica, Judiciário e políticos participaram deste
comportamento criminoso por não processar, cobrindo-se, destruir provas ... Este comportamento
faz com que a Igreja Católica a maior organização criminal. Terminar este mal, SHUN
VERGONHA processar.

Católicos que permitem a sua Igreja para criar e operar a maior Child Abuse
Organização na história humana torna católicos a maior ameaça para as Crianças
do Mundo. VERGONHA os católicos.
Fazendo católicos pais impróprios.

Governo que permite educação católica. Atualmente educação católica pede seus
educadores abusando de renunciar. Eles dar-lhes uma boa referência e enviá-los para a
educação pública em outro local. Governo que toma recursos e fundos de escolas
públicas para dar a educação católica falha em seu dever de cuidado para as crianças
que deveriam proteger. Governo que falha crianças é inaceitável, é substituído,
processados, SENHORA R7

Os pais católicos, Comunidade, Polícia, Judiciário, políticos falharam Católico Filhos. Vamos
Católica sabe (não-violento) com o quão desapontados você está em sua falta de
moral, compaixão, ....
Católicos por causa de seu comportamento criminoso imoral irresponsável não são aceitáveis
para ser empregado em qualquer lugar do mundo, como polícia, judiciário, na educação ou eleito
para qualquer cargo político.

'Como Clero Católico ( Papa Priest) Insulto 1GOD'
A Igreja Católica é a maior organização Anti SHE. 1 DEUS
sendo tanto ele como ela desenhou Ele e ela para ser diferente, mas
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igual. Querendo Ele e ela para viver e trabalhar como parte de uma equipe de igualdade com rolos
diferentes.
Católicos começar uma semana com um dia de descanso (Domingo) tem uma semana de trabalho de cinco dias e
compras 1 dia. 1 DEUS tem uma semana de trabalho de seis dias no dia 7 um dia divertido. católicos insulto 1GOD iniciando
a semana com um dia de descanso.

Católicos opor acasalamento (celibato) multiplicando começar uma família. 1 DEUS quer Ele
e ela entrar em um contrato 'Santo Matrimônio'.
Mate, Multiply, começar uma família. O celibato é um pecado! Anti 1 DEUS!
N

Nota! Santo Matrimônio, começando uma família não é aceitável para a deficiência sexual (Molester

da criança, sexo confuso, mesmo sexo) aflitos. Católicos sacrificar comer o corpo e beber o
sangue.
Corpo é substituído com pão e sangue é substituído com álcool. Os
católicos são a principal causa de alcoolismo e consumo excessivo de
álcool na adolescência. 1 DEUS não quer sacrifício ou álcool.

'Católica Pais'
Os pais católicos e estão sendo enganados, enganar e traído pelo clero católico (Priest ao
Papa) . clero católico por projeto opor Família (Casamento, filhos) . Tornando-os impróprios
para dar civil ou aconselhamento dos pais e orientação. Tornando-os também inadequado
para ensinar ou estar com crianças, adolescentes, .. Porque clero católico acreditar na
infalibilidade católica que enganar e enganar os pais sobre sua imoralidade, depravação e
criminalidade.

Morais, os pais cuidam deve deixar a Educação Católica e da Igreja Católica para a
sua segurança filhos. Estes pais será acolhido por 'Custodian Guardian. Esta
Bem-vindo não se aplica aos irmãos cristãos nem clero católico (Priest ao Papa) .

1 GOD 1 FÉ 1 Church Universo de Custódia Guardians apoiar Ele
e ela são iguais, mas diferentes. Ele e ela entrar em um contrato
'Santo Matrimônio', tenho Filhos começar uma família. Pais, filhos,
médicos e educadores participar na educação da comunidade não
elitista livre e cuidados de saúde gratuitos (SMEC, PHEC) .

4

1 Church 15.07.3.1 NATM
Legislador Manifest Como está escrito que deve ser!

1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Universo de Custódia Guardiões são o futuro, proclamamos
1 DEUS 's Mensagem mais recente, A ' Legislador Manifest '.

As crianças são o nosso futuro

As crianças são nossa imortalidade

As crianças merecem ser cuidadas,

protegido e amado

Fim
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