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Dedico este livro primeiramente a Deus, que foi o principal
inspirador e motivador da escrita deste livro.
À minha Família e a todos os irmãos da Igreja Evangélica
Filadélfia.

Palavra do Autor

“O verdadeiro tesouro da Igreja é o santíssimo evangelho
da glória e da graça de Deus.”
62ª Tese de Matinho Lutero

N

o dia 31 de Outubro de 1517 o monge agostiniano
Martinho Lutero, indignado com a doutrina
Católica das indulgências, formulou 95 teses e
fixou-as na porta da Catedral de Wittenberg na Alemanha.
Seu protesto contra a doutrina Católica gerou o que
conhecemos como Reforma Protestante.
Martinho Lutero observou a Igreja Católica em seu meio
por vários anos. Conhecia sua doutrina, sua liturgia e
principalmente os seus erros. No ano do estopim, a
campanha das indulgências em favor da construção da
Basílica de São Pedro em Roma estava em seu auge, e certas
coisas que eram ensinadas pelos cobradores de indulgências
incomodaram Lutero. Em sua 27ª Tese, Lutero confronta os
cobradores dizendo: “Pregam futilidades humanas quando
alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa
a alma se vai do purgatório”.
Eu fui Católico durante os primeiros quinze anos da minha
vida. Fui batizado quando recém nascido, fiz a primeira
comunhão aos dez anos e cheguei a frequentar cerca de
quatro meses de um curso de crisma, que felizmente não
terminei. Até então, eu não entendia o porquê de Lutero ter
se voltado contra a Igreja Católica, na verdade, eu não dava
importância alguma para esta questão. No entanto, no
primeiro dia do ano de 2009 recebi uma impactante

mensagem de Deus que me levou a afastar do Catolicismo.
Foi então que decidi ler a Bíblia, ver o que ela tinha a dizer.
Li todo o Novo Testamento e percebi que certas coisas que
eu acreditava que estavam ali, na verdade não estavam; e
certas coisas que nunca pensem que ali estivessem, estavam
claramente presentes. Foi então que cheguei a um ponto
onde eu tinha que decidir entre o que a Bíblia dizia ou o que
eu acreditei durante muito tempo. Naquele dia eu pude
entender o porquê de Lutero ter escrito as 95 Teses: aquilo
que ensinavam para ele e para o povo estava errado. Decidime pela Bíblia e pelo que nela estava escrito, passando a
aprender de Deus diretamente de sua palavra. Hoje sou
membro de uma Igreja Evangélica juntamente com minha
família, onde adoramos a Deus em Espírito e Verdade e
aprendemos a verdadeira Palavra de Deus.
Em Agosto de 2011 me propus a escrever o presente livro
com o intuito de fornecer aos Católicos a oportunidade de
escolher no que querem crer. Pesquisei e me aprofundei em
várias áreas da Teologia, buscando a melhor resposta e o
melhor versículo para cada argumento, com o fim de
apresentar um bom material que possa ser utilizado pelos
Evangélicos e lido pelos Católicos. Tenho certeza de que o
Espírito Santo esteve presente em cada frase que escrevi,
mostrando e guiando-me na direção certa. Creio que sem a
ajuda de Deus não poderia ter terminado uma obra como
esta.
O meu desejo é que cada Católico ao ler estas páginas,
possa refletir e meditar em suas crenças, rever sua base de fé
e orar como Moisés: “Se eu, pois, tenho achado graça aos teus
olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para

que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos”
(Êxodo 33:3).
Que Deus abençoe a todos!
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Apresentação

A

Igreja Católica Apostólica Romana é a religião Cristã
mais antiga que existe, tendo por volta de 1800
anos. Em sua história, já foi liderada por mais de
duzentos papas dos quais muitos foram canonizados como
santos. Teve um papel decisivo durante a Idade Média, onde
era a religião mais influente do mundo, chegando a ser a
instituição mais respeitada na Europa. Tem hoje em dia o
maior patrimônio financeiro do Cristianismo, uma fortíssima
influência nos países de maioria Católica e possui um estado
diplomático próprio: o Vaticano.
Ao longo dos anos, principalmente na Idade Média onde a
autoridade Papal era inquestionável, a Igreja Católica cercouse de fábulas doutrinárias e brutais abusos de poder. Estes e
vários outros fatores levaram à Reforma Protestante, que
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rapidamente se espalhou pela Europa e ganhou o mundo
ofuscando a hegemonia Católica.
Se examinarmos o histórico da Igreja Católica, poderemos
perceber que de tempos em tempos os Papas publicavam
bulas e documentos que alteravam a doutrina da Igreja. Para
os Católicos hoje é difícil imaginar que na época da reforma
protestante a assunção de Maria não era um dogma da Igreja
Romana já que essa doutrina foi implantada no Catolicismo
somente em 1950 pelo Papa Pio XII. Estas frequentes
implantações de novas doutrinas afastaram o Catolicismo
gradativamente da verdade do Evangelho.
Este livro propõe um estudo das doutrinas acrescentadas
pelos papas ao longo dos anos comparando-as com a Bíblia,
visando à perfeita definição da verdade em seu grau único.
Mas, por que fazer isto? Por que examinar doutrinas? A
própria Bíblia nos ensina a fazermos isto. Ela chama os
Cristãos bereianos de nobres, pois eles examinavam as
doutrinas ensinadas por Paulo e Silas (veja Atos 11:17).
Finalmente, Paulo nos ensina a examinarmos nossas crenças
(1Tes 5:21) e provarmos nossa fé: “Examinai-vos a vós
mesmos se realmente estais na fé; provai-vos a vós mesmos”.
(2Co 13:5). Esta análise deve ser feita com base em quatro
passos básicos onde o leitor deve: ouvir (no caso, ler),
duvidar, analisar e determinar.
Neste livro, examinaremos questões como: a doutrina
Católica está ou não está correta? Como podemos definir
isto? Por que os Evangélicos divergem dos Católicos? Existe
uma incompatibilidade entre ensinos Católicos e a Bíblia?
Convido o caro leitor a examinar estes pontos com muita
sinceridade e inteireza de coração.
10

Antes de começar, quero sugerir que o leitor faça uma
oração sincera com Deus, como a do modelo a seguir:
“Senhor, a Tua Palavra diz que a vida eterna é o conhecimento
de Ti como único Deus e de seu Filho Jesus Cristo, a quem tu
enviaste. Creio nisto, e peço que o Senhor me guie e me revele a
Tua verdade, pois coloco agora o meu coração aberto diante
de Ti para que Tu tenhas toda a liberdade em minha vida.
Agradeço-o desde já, em nome de Jesus Cristo. Amem!”
Boa Leitura!
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Capítulo 1: A Sagrada Tradição

“E assim por causa da vossa tradição invalidastes
a Palavra de Deus.”
MATEUS 15:6

A

doutrina da Igreja Católica é um conjunto de leis,
dogmas e revelações Bíblicas e extrabíblicas. Todo
esse conjunto doutrinário está sustentado por um
tripé que, segundo afirmam os melhores teólogos Católicos, é
perfeito, uno e verdadeiro. Esse tripé é formado por três
bases doutrinárias: a Palavra de Deus (Bíblia), o Magistério
da Igreja e a Sagrada Tradição. Todas estas três bases são
consideradas pelo Catolicismo de mesma fonte, isto é, têm o
mesmo valor e a mesma autoridade.
A Palavra de Deus na Igreja Católica se divide em duas
vertentes: a escrita (que é a Bíblia) e a oral (a Sagrada
Tradição) que segundo afirmam, é a palavra transmitida “de
12
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boca em boca” através dos séculos. Por sua vez, o Magistério
da Igreja é o conjunto de todo o corpo episcopal e sacerdotal
da Igreja que segundo creem, é responsável pela
interpretação das Escrituras e tem autoridade para propor
novas doutrinas.
Não é necessário ir muito longe neste assunto para
entender a divergência entre o Catolicismo e as demais
religiões Cristãs. Os Evangélicos, de uma forma geral,
aceitam somente a Bíblia como base doutrinária. Algumas
igrejas não protestantes oriundas da Igreja Católica, também
rejeitam a Sagrada Tradição como base doutrinária.
Quando analisamos de forma prévia este assunto, podemos
nos ver diante de um dos mais importantes assuntos que
trataremos neste livro. Essa importância se dá,
principalmente, porque muitas das demais doutrinas que
serão estudadas neste livro dependem da Sagrada Tradição
para existir. Portanto, é necessário que o leitor se familiarize
com a importância da questão e trate-a como tal.
Não há uma data exata para a implantação da Sagrada
Tradição, uma vez que a primazia Papal está presente no
Catolicismo desde o Concílio de Constantinopla (607 d.C). Já
o Magistério da Igreja foi implantado como base de doutrina
no ano de 1076 pelo então Papa Gregório VII. No entanto, a
Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja só foram receber a
mesma autoridade que a Sagrada Escritura no Concílio de
Trento, no ano de 1546.
Neste capítulo, abordaremos a Sagrada Tradição e o
Magistério da Igreja, mostrando o porquê de os Evangélicos
crerem somente na Bíblia como fonte verídica de revelação
divina.
13
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O que é a Sagrada Tradição?
“A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi
escrita por inspiração do Espírito Santo; a sagrada
Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos
sucessores dos Apóstolos a palavra de Deus confiada por
Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos Apóstolos, para que
eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a
exponham e a difundam fielmente na sua pregação;”
Concílio Vaticano II, Dei Verbum, parágrafo 9

“bem como as mesmas tradições que se referem tanto à fé
como aos costumes, quer sejam só oralmente recebidas de
Cristo, quer sejam ditadas pelo Espírito Santo e
conservadas por sucessão contínua na Igreja Católica.”
Concílio de Trento, Sessão IV, parágrafo 783

Acima, temos dois trechos retirados de documentos
oficiais da Igreja Católica. Estes dois trechos trazem breves
definições do que é de fato a Sagrada Tradição. Mesclando
estes dois trechos, podemos entender a Sagrada Tradição
como “o conjunto de ensinamentos, leis, dogmas e costumes
revelados aos Apóstolos e seus sucessores (no caso, os Papas)
pelo Espírito Santo e conservados de contínuo na Igreja
Católica de forma oral.”
Diante desta definição, gostaria de destacar três aspectos
importantíssimos:
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A. A Bíblia não ensina a existência de uma Tradição Oral
A reforma protestante levava o seguinte slogan: Sola Fide,
Sola Scriptura, Sola Gratia e Solo Cristo, isto é, Somente a Fé,
Somente as Escrituras, Somente a Graça e Somente Cristo. A
Sola
Scriptura
desconsiderava
a
Tradição
Oral
(supostamente recebida pelos apóstolos e mantida
oralmente na Igreja sem ser escrita) como fonte autêntica da
verdade.
É sabido que em nenhuma parte da Bíblia é ensinado a
Sagrada Tradição nos moldes apresentados pelo Catolicismo.
Os apologistas Católicos, em um esforço para provar
Biblicamente a Tradição, sugerem dois versículos para
tentarem validá-la. Abaixo temos os dois versículos retirados
do Novo Testamento Edições Loyola traduzido pela CNBB:
“Eu vos louvo por lembrardes de mim, em tudo, e por
conservardes as tradições tais quais vo-las transmiti.” (1Co
11:2)
“Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os
ensinamentos que vos transmitimos, de viva voz ou por carta.”
(2Tes 2:15)
Segundo estes apologistas Católicos, a Tradição “é uma
fonte paralela de convicção autêntica”. É necessário dizer que
em nenhum dos dois versículos citados pelos apologistas
Católicos existe qualquer sombra de uma suposta Sagrada
Tradição. O que há nestes versos é uma demonstração da
pregação oral ordenada por Jesus (Mt 28:20) que mais tarde
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seria escrita para segurança dos Cristãos (Fp 3:1) em virtude
dos falsos profetas.
A Bíblia mostra um quadro totalmente diferente em
relação à Tradição oral:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

O próprio Deus escreveu os mandamentos – Êx 24:12
Ordenou a Moisés que escrevesse as leis – Êx 31:2426, 34:27
Josué escreveu – Js 24:26
Os profetas escreveram – Is 8:1, 30:8; Jr 30:2; Dn 7:1;
Hc 2:2
Os Evangelhos foram escritos – Lc 1:3; Jo 20:30-31
Lucas escreveu o livro de Atos – At 1:1
Paulo escreveu diversas epístolas – Rm 15:15; 1Co
14:37; Gl 6:11; 2Tes 3:17; Fl 1:19
Outros Apóstolos escreveram – 2Pe 3:1; 1Jo 5:13
João escreveu o Apocalipse por ordem de Jesus – Ap
1:19, 2:18, 3:14, 14:13, 19:9, 21:5

Além destes, outros também foram inspirados por Deus
para que escrevessem e registrassem a Palavra de Deus.
Onde está a Tradição oral? Como pode haver uma tradição
oral quando Deus se mostra tão interessado na escrita de sua
Palavra? A Bíblia não ensina essa suposta Tradição, nem no
Antigo Testamento e nem no Novo Testamento.
B. A Tradição Oral, ainda que exista, não pode ser regra
de fé
O porquê disto é bem simples. Diz um ditado popular
muito válido “Quem conta um conto aumenta um ponto”. De
16
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certa forma, esse ditado se aplicaria à transmissão oral da
Palavra se ela realmente necessitasse de ser eternizada
assim. Como uma tradição oral iria atravessar séculos e
séculos sem sofrer nenhuma alteração? É comummente
conhecido que muitos Papas da Igreja Católica tiveram uma
moralidade totalmente duvidosa; como podem ser dignos de
confiança para portar uma Palavra tão gloriosa? Caro leitor,
você realmente acredita que Deus deixaria sua poderosa
Palavra, que tem poder para salvar (Rm 1:16), à mercê da
honestidade humana? Pense nisto.
Felizmente Deus sempre proveu uma forma de tornar a
sua Palavra inalterável. Por este motivo ele mandou que
fosse escrita e lacrada com um selo: “Tudo o que te ordeno
observarás; nada lhe acrescentarás , nem diminuirás” (Dt
12:32). Veja também Pv 30:5-6.
O apóstolo Paulo nos ensina muito bem a importância da
escrita. Jamais poderia haver uma tradição oral na Igreja,
pois ele sabia que muitos falsos mestres se infiltrariam nela.
Quando Paulo escreve sua segunda carta aos Tessalonicenses
já haviam se infiltrado alguns falsos ensinos naquela Igreja.
Eles tinham recebido uma carta falsa em nome de Paulo,
onde ele supostamente disse que o dia do Senhor já havia
chegado (2Tes 2:2), e ficaram muito perturbados. Por este
motivo, Paulo diz a eles que suas cartas teriam a sua própria
assinatura (veja em 2Tes 3:17). Isso mostra que os ensinos
da Palavra jamais poderiam subsistir por muito tempo
dentro da Igreja por meio de uma Tradição oral sem serem
deturpados.
Em sua carta aos Filipenses, Paulo lhes diz: “A mim, não me
desgosta e é segurança para vós outros que escreva as mesmas
17
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coisas” (Fp 3:1). As mesmas coisas que Paulo já lhes havia
ensinado de forma oral, ele fez questão de escrever, pois isso
impediria que seus ensinos fossem deturpados por falsos
mestres. Este foi o mesmo cuidado que Deus teve com sua
Palavra, escrevendo-a e lacrando-a com a seguinte
advertência:
“Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro,
testifico: Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe
acrescentará os flagelos escritos neste livro; e, se alguém tirar
qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus
tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das
coisas que se acham escritas neste livro.” (Ap 22:18-19)
Pense sinceramente nisto: depois da época apostólica,
muitos falsos mestres apareceram ensinando heresias de
fora e de dentro da Igreja. Onde está a Tradição oral? Como
ela pode subsistir no meio de tantas heresias?
C. Não pode haver revelações universais posteriores
A partir do momento em que João finalizou a escrita do
livro do Apocalipse, a revelação estava completa e finalizada
por inteiro. As palavras da profecia estavam totalmente
entregues, nenhuma letra faltava, estava tudo perfeito. Mais
tarde os livros foram reunidos em um único livro que foi
chamado de Bíblia, palavra que vem do grego biblos.
Infelizmente isso foi um fato que não impediu posteriores
“revelações”. Muitos falsos profetas se levantaram ao longo
da história recebendo supostas revelações como Maomé,

18

CAPÍTULO 1 – A SAGRADA TRADIÇAO

Joseph Smith, Ellen G. White, entre outros. Na verdade, suas
revelações eram interpretações descabidas de textos
Bíblicos, nas quais era desconsiderado o contexto, o sentido
Teológico e até mesmo contradizendo outras partes da
Bíblia. A Igreja Católica entrou neste redemoinho recebendo
“revelações” totalmente fora do contexto Bíblico. Um simples
texto como o de João 20:28, difícil de ser compreendido (2Pe
3:16), se tornou o principal texto que ensina a prática de
indulgências e enriqueceu a Igreja Católica no século XVI.
O Catolicismo coloca sobre os ombros do Magistério da
Igreja a tarefa de interpretar as Escrituras, pois só o
Magistério teria o chamado “dom da verdade” e receberiam a
“revelação” infalível do sentido de qualquer texto da Bíblia.
Isto é puro monopólio da verdade.
Tudo que deveria ser revelado já o foi feito
completamente. Deus não se esqueceu de nada e tudo que
aprouve a Ele nos revelar está contido na sua Palavra que se
autodeclara completa (Ap 22:18-19). Esta revelação
completa está ao alcance de todos.
Caro leitor, você realmente acredita que a Sagrada
Tradição é verdadeira? Não é intrigante o fato de que uma
tradição que ensina que os sacerdotes devem ser celibatários
só foi aplicada no ano de 1074? Por que não foi aplicada
antes? Será que isso lhes foi revelado só em 1074? Sabemos
que Deus nos revelou tudo por completo na sua poderosa
palavra, portanto, devemos crer nela, pois ela é a única fonte
da verdade divina.
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O Carisma da Verdade no Catolicismo
“Com efeito, progride a percepção tanto das coisas como
das palavras transmitidas, [...] com a sucessão do
episcopado, receberam o carisma da verdade. Isto é, a
Igreja, no decurso dos séculos, tende contìnuamente para
a plenitude da verdade divina, até que nela se realizem as
palavras de Deus.”
Concílio Vaticano II, Dei Verbum, parágrafo 8

No trecho acima, o Concílio Vaticano II define a Igreja
Católica como portadora do carisma da verdade. Carisma é o
mesmo que dom, assim, o Catolicismo diz possuir o “dom da
verdade”.
Existem duas coisas que me chamam atenção no trecho
citado e creio que interessarão ao leitor também:
A. O carisma da verdade
Quando, no trecho transcrito, a Igreja Católica afirma que
“com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da
verdade”, ela se autointitula detentora única da verdade. Isto
porque afirma que possui a sucessão do episcopado, coisa
que outras Igrejas Cristãs oriundas da reforma protestante
supostamente não têm.
Eu gostaria de informar aos clérigos Católicos que o
carisma da verdade não está presente em uma instituição
religiosa pelo fato de supostamente serem sucessores dos
apóstolos. O dom da verdade está presente na Sagrada
Escritura (veja Jo 17:17), mais expressamente no ensino da
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sã doutrina (1Tm 6:3-5). Por este motivo Paulo desfaz
expressamente a autoridade espiritual de apóstolos que não
ensinarem a sã doutrina (Gl 1:8). Ele também afirma que a
Igreja é “coluna e baluarte da verdade” (1Tm 3:15), isto é, a
Igreja deve zelar pela ensino perfeito e correto da verdade,
missão que a Igreja Católica não cumpriu.
O fato principal nesta questão é o ensino Católico de sua
infalibilidade. Por supostamente serem detentores do dom
da verdade, ensinam que a Igreja Católica não pode errar em
termos de fé e doutrina. Isso têm se tornado uma grande
arma para neutralizar os argumentos de pessoas que
utilizam a Bíblia para demonstrar alguns dos erros do
Catolicismo.
É necessário que o leitor compreenda que todos estamos
sujeitos ao erro, mesmo os que se dizem sucessores dos
apóstolos. A única forma de não errarmos em matéria de fé e
doutrina é seguindo a infalível Palavra de Deus. Paulo exorta
Tito neste sentido, dizendo que ele deve ser “apegado à
palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha
poder tanto para exortar pelo reto ensino como para
convencer os que o contradizem” (Tt 1:9).
B. A tendência gradativa da revelação
Outra afirmação feita pela Igreja Católica no trecho é que a
Igreja, no decorrer dos séculos, “tende continuamente para a
plenitude da verdade divina”. Isso se equivale a dizer que a
Bíblia não possui a revelação completa e acabada da verdade,
e que nem mesmo a Sagrada Tradição possui toda a verdade.
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Neste ponto, adentramos no universo do dogmatismo
revelado.
O dom da verdade que a Igreja Católica afirma possuir
supostamente dá ao Magistério da Igreja uma competência
para propor alguma verdade não conhecida antes. Esta é a
razão pela qual o Catolicismo adiciona doutrinas e dogmas à
fé Católica gradativamente.
A base do erro do Catolicismo está na revelação ser de
caráter gradativo. Dizer que a Igreja tende continuamente
para a plenitude da verdade é o mesmo que dizer que a
verdade que Deus nos quer revelar ainda não foi entregue
por completo. Essa ideia contradiz o que Judas escreveu no
versículo 3 de sua carta: “exortando-vos a batalhardes,
diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos
santos”.
A Bíblia é clara ao afirmar que a doutrina já foi totalmente
entregue. Ninguém pode ficar descobrindo novas doutrinas
de tempos em tempos como se fossem gotas para encher um
copo. O copo já está cheio, finalizado no livro do Apocalipse,
pois estamos no que Paulo chama de “plenitude dos tempos”
(Ef 1:10), onde Deus se revela de forma imparcial.
A Igreja Católica afirma possuir o dom da verdade. Isto
exclui as demais igrejas Cristãs (principalmente os
Evangélicos) de possuir tal dom. É necessário destacar que
estudaremos o Magistério da Igreja mais à frente e veremos
que a posse do dom da verdade pertence aos Cristãos em
geral, pois eles conhecem e difundem a sã doutrina não
havendo nenhum impedimento para eles, tanto para
aprenderem a Bíblia, como para interpretá-la.
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O Cânon Bíblico Católico e a Sagrada Tradição
“Mediante a mesma Tradição, conhece a Igreja o cânon
inteiro dos livros sagrados, e a própria Sagrada Escritura
entende-se nela mais profundamente e torna-se
incessantemente operante; e assim, Deus, que outrora
falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado
Filho;”
Concílio Vaticano II, Dei Verbum, parágrafo 8

O Cânon das Sagradas Escrituras é o conjunto dos livros
divinamente inspirados agrupados em um único volume
conhecido normalmente pelo nome de Bíblia. A Igreja
Católica possui em seu cânon setenta e três livros, sete a
mais do que o cânon das demais religiões cristãs que
relacionam somente sessenta e seis. Os sete livros
excedentes presentes na Bíblia Católica são chamados de
Apócrifos – que significa oculto – e são de inspiração
extremamente duvidosa e questionável.
O Catolicismo afirma que os sete livros apócrifos contidos
em seu Cânon Bíblico são inspirados por Deus baseada em
sua Tradição e na suposta infalibilidade da Igreja. Eu gostaria
de fazer algumas considerações sobre o Cânon Católico e
desafiar a canonicidade destes sete livros, já que tal ato será
de extrema importância no decorrer deste livro.
A. A duvidosa infalibilidade do cânon Católico
No Concílio de Trento no ano de 1546 (época da contra
reforma) definiu-se o cânon das Sagradas Escrituras dentro
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da Igreja Católica. Abaixo temos a citação do Concílio de
Trento sobre o cânon dos livros do Antigo Testamento (onde
estão presentes os sete apócrifos):
“Do Antigo Testamento: os 5 de Moisés, a saber: Gênese,
Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio; Josué, Juizes,
Rute, os quatro dos Reis, os dois do Paralipômenos, o
primeiro de Esdras e o segundo, que se chama Neemias;
Tobias, Judite, Ester, Job, o Saltério de David com 150
salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, o Cântico dos
Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías, Jeremias, com
Baruque, Ezequiel, Daniel; os 12 profetas menores, isto é:
Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Nahum,
Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias; o primeiro
e o segundo dos Macabeus.”
Concílio de Trento, Sessão IV, parágrafo 783

Os sete livros apócrifos citados no trecho acima são:
Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e 1 e 2
Macabeus. Os demais livros citados são inerentes a todos os
Cânones Cristãos e Judaicos.
A questão é bem simples. Se estes livros já estavam
presentes na Bíblia Católica oriunda da tradução feita por
Jerônimo, por que não foram canonizados antes? Alguns
dizem que tais livros só foram aprovados dentro do Cânon
Católico, pois contém bases para algumas doutrinas do
Catolicismo que foram atacadas pelos reformadores
protestantes. Antes de Trento, os livros apócrifos eram
permitidos para leitura e para edificação, mas não eram
permitidos como bases doutrinárias.
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Vários pais da Igreja (patriarcas dos primeiros séculos)
rejeitaram a canonicidade dos sete livros apócrifos,
provando que a Tradição Oral não pode definir o índice
canônico. Eis alguns dos pais da Igreja que rejeitaram a
canonicidade dos apócrifos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Militão (bispo de Sardes) – Séc. I
Orígenes – Séc. III
Anatásio, Cipriano, Eusébio – Séc. IV
Jerônimo e Epifanio – Séc. V
O Papa Gregório, o Grande – Séc. VII
João Damasceno – Séc. VIII

Além destes, vários outros rejeitaram os apócrifos nos
séculos seguintes. Gostaria de destacar o famoso Cardeal
Caetano (Séc. XVI) que escreveu um comentário sobre os
livros históricos do Antigo Testamento doze anos antes do
Concílio de Trento. Neste documento, ele mostra sua
consideração por Jerônimo, quando este faz distinção entre
os livros canônicos e os apócrifos. Eis a sua declaração:
“Bem-aventurado padre: A Igreja Latina Universal deve
muitíssimo a São Jerônimo, não só por causa de suas
notas sobre as Escrituras, como também porque fazia
distinção entre os livros canônicos e os não canônicos, por
cujo motivo nos pôs a salvo da acusação dos judeus que,
de outra maneira, poderiam dizer que nós havíamos
forjado livros ou parte de livros pertencentes ao antigo
cânon, os quais eles nunca haviam recebido.”
Caetano Lpis. Dedic. Ad. P. Clem. VII ante Com. In lib. llist. V.T., Paris, 1546.
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A Igreja Católica atribui as regras de definições do Cânon à
sua suposta infalibilidade. Afirmam que eles definiram o
índice das Sagradas Escrituras guiados pelo Espírito Santo e
que por isso não podem errar. Caro leitor, você acha que esse
argumento é válido? Ou será que a Igreja Católica aprovou os
livros apócrifos somente para tentar combater as ideias
protestantes? Pense nisto.
B. Argumentos contra a canonicidade dos apócrifos
Os Evangélicos de uma maneira geral não aceitam a
canonicidade dos livros apócrifos. Isso, no entanto, não os
elimina como fonte histórica e edificante, já que ali residem
narrações de muita importância para a nação de Israel.
Contudo, estes livros não devem ser tomados como base
para doutrinas, pois carecem de Inspiração divina.
Gostaria de apresentar alguns argumentos contra a
canonicidade dos livros apócrifos. Peço a você, caro leitor,
que examine estes argumentos com muita sinceridade e
pensamento crítico.
Argumento 1 – A incompatibilidade com o Cânon Judaico
A Bíblia dos Judeus é chamada de Tanakh e contém 39
livros (somente os do Antigo Testamento). Estes 39 livros
são divididos em três partes: Torá (o Pentateuco), Neviim
(os Profetas) e Kethuvim (os Escritos).
Os Judeus consideram os apócrifos de muita importância
histórica (principalmente os dois livros de Macabeus), mas
não os colocam na mesma posição dos livros canônicos.
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Jesus, por exemplo, utilizou o Cânon Judaico de 39 livros, isto
é, sem os Apócrifos.
Argumento 2 – Contém fábulas e erros
Os livros apócrifos contêm histórias que mais parecem
lendas, além de erros geográficos e históricos. O livro de
Tobias, por exemplo, erra ao supor que Senaqueribe era
filho Salmaneser (Tobias 1:18) ao invés de Sargão II.
O mesmo livro de Tobias descreve uma situação um tanto
exótica, senão vejamos:
“Tobias partiu, pois, seguido de seu cão, e deteve-se na
primeira parada à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para
lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para
devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou, dizendo: Senhor, ele
lança-se sobre mim. O anjo disse-lhe: Pega-o pelas guelras e
puxa-o para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a
terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés.” (Tobias 6:1-4)
É útil dizer que o texto citado não se trata de uma visão,
mas da narração de uma situação real. Não é necessário
mostrar que a história contada pelo livro de Tobias é um
tanto “exagerada” em seu conteúdo.
Além do livro de Tobias, podem-se encontrar erros
cronológicos e históricos no livro de Judite. Em 1 Macabeus
encontram-se erros cronológicos, históricos e numéricos que
refletem ignorância e confusão.
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A Palavra de Deus não contém erro algum, é totalmente
perfeita de forma histórica, cronológica e principalmente
Teológica.
Argumento 3 – Contém ensino de feitiçaria e contém
mentiras
O livro de Tobias contém uma narração posterior ao
episódio do peixe que ensina a prática de feitiçaria. Vejamos
o trecho:
“Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão,
peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes
do peixe que me mandaste guardar. O anjo respondeu-lhe: Se
puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça
expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como
da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles.” (Tobias
6:7-8)
A ação de se expulsar demônios por meio da fumaça do
coração queimado é uma prática que se assemelha muito
com a feitiçaria condenada pela palavra de Deus (Êx 22:12;
Lv 19:31; Lv 20:27; Dt 18:20; Gl 5:20; Ap 21:8).
Curiosamente o mesmo livro de Tobias nos mostra outra
informação interessante. Vejamos:
“Então o anjo disse-lhe: Eu o levarei até lá e to reconduzirei.
Tobit então perguntou-lhe: Rogo-te que me digas de que
família e de que tribo és tu?. O anjo respondeu: Que é que
procuras: a raça do servo, ou o próprio servo para
28
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acompanhar teu filho?. Mas, para tranquilizar-te: eu sou
Azarias, filho do grande Ananias.” (Tobias 5:15-18)
O anjo mentiu sobre sua identidade quando disse ser
membro de uma família humana. Este anjo (cujo nome era
Rafael, veja Tobias 8:3) não pode ser um anjo de Deus, visto
que os anjos eleitos não mentem. A mentira é criação
exclusiva de satanás (Jo 8:44) e, na esfera angelical, somente
os anjos caídos a praticam. Quem ama e pratica a mentira
não tem parte no reino de Deus (Ap 22:15).
Argumento 4 – Contém erros Teológicos
O livro de Eclesiástico ensina:
“Faze o bem ao homem humilde, e nada dês ao ímpio; impede
que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais
poderoso do que tu. Pois acharás um duplo mal em todo o bem
que lhe fizeres, porque o próprio Altíssimo abomina os
pecadores, e exerce vingança sobre os ímpios.” (Eclesiástico
12:6-7)
Isso contradiz claramente um texto Bíblico: “Se o que te
aborrece tiver fome, dá-lhe de pão para comer; se tiver sede,
dá-lhe água para beber,” (Pv 25:21).
O livro de Tobias e o livro do Eclesiástico ensinam heresias
sobre o perdão de pecados:
“Boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é
preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola
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livra da morte: ela apaga os pecados e faz encontrar a
misericórdia e a vida eterna.” (Tobias 12:8-9)
“A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado.”
(Eclesiástico 3:33)
Em ambos os textos são ensinadas aberrações teológicas.
Boas obras e esmolas não apagam o pecado. Os apócrifos
contradizem a Lei de Deus que afirma que “sem
derramamento de sangue não há remissão” (Hb 9:22).
Portanto, como esmolas e boas obras não são sangue, não
podem apagar o pecado do qual somente alcançamos a
remissão pelo sangue de Jesus Cristo (veja Hb 9:11; 1Pe
1:18-19).
Além destes erros, existem outros que discutiremos no
decorrer deste livro.
Argumento 5 – Os apócrifos são de inspiração duvidosa
O livro de 2 Macabeus contém informações sobre sua
escrita que são irrelevantes para a definição de sua não
canonicidade. Veja o trecho transcrito abaixo:
“ mas se pelo contrário foi escrita com menos dignidade, devese-me perdoar.” (2Macabeus 15:38)
A transcrição foi feita da Bíblia Católica traduzida pelo Pe.
Antônio Figueiredo e mostra um pedido de perdão incomum
nas Escrituras. O escritor pede perdão por uma eventual falta
de cuidado com alguma informação contida no livro, algo
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humanamente muito bem aceito, mas que não pode haver
em uma obra inspirada por Deus. O livro de 2 Macabeus pode
ter uma importância histórica muito grande, até mesmo para
a Igreja Cristã, mas assim como os outros seis apócrifos, não
pode ser equiparado com o restante das escrituras.
Podem-se formular mais argumentos, mas deixo estes
como exemplos do porque de a definição canônica de Trento
ser de autoridade duvidosa. O Cânon Bíblico das demais
religiões Cristãs é baseado em testemunhos dos pais da
Igreja, informações e evidências judaico-cristãs além de
diversos estudos nos livros em si. Não baseamos nossa
certeza sobre os livros canônicos em uma suposta
autoridade infalível que decide, no calor de uma luta
doutrinária, o índice dos livros inspirados.
Não quis sair do assunto deste capítulo, mas apenas abri
um parêntese para mostrar que, além da Sagrada Tradição
ser incapaz de definir o Cânon Bíblico, o Magistério da Igreja
se equivocou ao inserir os livros apócrifos no Velho
Testamento. Peço ao amigo leitor, que guarde bem esses
argumentos, pois nos serão necessários no decorrer deste
livro.

Outra Base Para Doutrinas
“a sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente
aos sucessores dos Apóstolos a palavra de Deus confiada
por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos Apóstolos, para
que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a
exponham e a difundam fielmente na sua pregação; donde
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resulta assim que a Igreja não tira só da Sagrada
Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas
reveladas.”
Concílio Vaticano II, Dei Verbum, parágrafo 9

A última frase do trecho transcrito acima diz
categoricamente: “a Igreja não tira só da Sagrada Escritura a
sua certeza de todas as coisas reveladas”. Isso mostra que a
Igreja Católica não usa a Bíblia como a única fonte da
verdade, mas como uma das fontes da verdade.
Afirmando que existe outra base para sua certeza das
coisas reveladas, a Igreja Católica ganha campo para
introduzir doutrinas que não se encontram na Bíblia,
procurando nela somente “lampejos”. Assim, a Igreja Católica
pode formular uma doutrina que não se encontra na Bíblia e
apenas distorcer algum versículo das Escrituras com sua
interpretação “infalível” feita pelo Magistério da Igreja.
Isso se assemelha muito ao que faziam os Fariseus na
época de Jesus. Estudiosos afirmam que eles inseriram mais
de 300 regras além da Lei de Moisés. Jesus os repreendeu
várias vezes por causa disto (veja Mt 15:3, 6, 9), chegando a
pronunciar a fala que escolhi para versículo áureo deste
capítulo: “E assim por causa da vossa tradição invalidastes a
palavra de Deus” (Mt 15:6).
O mais intrigante é que o Catolicismo se assemelha muito
ao farisaísmo neste aspecto. Moisés recebeu a lei de Deus e a
escreveu para as gerações futuras. Os Fariseus de certo
modo, desempenhavam um papel semelhante ao de Moisés
enquanto autoridade espiritual (como afirma Jesus com a
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expressão “Cadeira de Moisés” em Mt 23:2), mas não se
contentavam com a Lei de Deus e criavam doutrinas que
eram mandamentos de homens. O Catolicismo não tem, ao
longo de sua história, feito o mesmo? Não estão os Papas na
“cadeira de Pedro” ditando ordenanças e dogmas que não se
encontram na Bíblia? Se o leitor for Católico, pense
sinceramente nisto.

Colocados em Igualdade
“Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com
igual espírito de piedade e reverência.”
Concílio Vaticano II, Dei Verbum, parágrafo 9

O Concílio Vaticano II reafirma o que foi definido em
Trento: as Sagradas Escrituras, o Magistério da Igreja e a
Sagrada Tradição têm o mesmo valor, a mesma autoridade e
contém mesma verdade.
Ora, como alguém pode afirmar que suas palavras
possuem a mesma autoridade que a Bíblia? É isso que afirma
a Cúria Romana ao dizer que a Sagrada Tradição (palavras do
Papa) e o Magistério da Igreja (todo o conjunto do magistério
eclesiástico Católico) tem o mesmo valor que as Escrituras.
Como podem afirmar uma coisa tão importante como essa?
Dizendo isto, estão atraindo juízo para si.
Não existe autoridade espiritual na terra maior ou mesmo
igual à Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus, inspirada por Ele.
Não me assusto ao ver a Igreja Católica elevando seu
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Magistério ao posto que só Deus deva ocupar. O Papa, por
exemplo, é chamado de “vigário de Cristo”.
Por fim, lembremo-nos das palavras de Paulo, quando este
mostra as características do “homem iníquo” ou anticristo,
dizendo que ele “se assenta no santuário de Deus,
apresentando-se como Deus” (2Tes 2:4). Meu pedido aos
Católicos Romanos é que pensem bem no que acreditam,
pois é certo que a Bíblia é verdadeira e fiel (Jo 17:17; Tt 3:8);
mas e o Magistério da Igreja, é verdadeiro e fiel? Realmente
possui o poder e autoridade que dizem ter? Pense nestas
questões.

A Interpretação Bíblica e o Magistério da Igreja
“Porém, o encargo de interpretar autenticamente a palavra
de Deus escrita ou contida na Tradição, foi confiado só ao
magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em
nome de Jesus Cristo.”
Concílio Vaticano II, Dei Verbum, parágrafo 10

“decreta que ninguém, fundado na perspicácia própria [...]
ouse interpretar a mesma Sagrada Escritura contra aquele
sentido, que [sempre] manteve e mantém a Santa Madre
Igreja, a quem compete julgar sobre o verdadeiro sentido e
interpretação das Sagradas Escrituras, ou também [ouse
interpretá-la] contra o unânime consenso dos Padres”
Concílio de Trento, Sessão IV, parágrafo 786

Novamente a Igreja Católica reafirma aquele antigo papel
da maioria que diz: “Nós somos a verdade por que nós
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dizemos que somos a verdade”. O Catolicismo libera a leitura
da Bíblia aos leigos (mas nem sempre foi assim), porém,
coloca-lhes limites para interpretarem a Bíblia. Novamente a
Igreja Católica afirma possuir o dom da verdade, pois
interpreta a Bíblia do jeito que quer e não permite ser
contrariada.
Em absolutamente nenhuma parte da Bíblia existe um
único versículo que afirme e comprove o que diz a Igreja
Católica sobre sua particularidade na interpretação Bíblica.
Aliás, a Bíblia diz o contrário: “nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação” (2Pe 1:20). Caro leitor, atente
para a seguinte questão: onde está o Magistério da Igreja
neste versículo: “Ora, estes de Beréia eram mais nobres que os
de Tessalônica; pois receberam a palavra com toda a avidez,
examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas
eram, de fato, assim” (At 17:11) ? Isso revela que os Cristãos
de Beréia estudavam e colocavam à prova as palavras de
Paulo e Silas, sendo que por este motivo, são chamados de
nobres.
A Bíblia nos ensina a provar as coisas pela Palavra
rejeitando aquilo que não provém de Deus (1Tes 5:21).
Devemos, porém, interpretar a Bíblia sabendo que “há certas
coisas difíceis de entender” (2Pe 3:16) que necessitam de um
estudo mais profundo em vários pontos. A verdade é que
Deus deu a sua Palavra a todos (veja Sl 119:130) e todos
podem interpretá-la desde que estejam dispostos a
compreendê-la mais e mais. A própria Bíblia diz que Deus se
revela àqueles que o buscam (Jr 29:13), principalmente se tal
busca se der por meio das Escrituras Sagradas.
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Só a Bíblia Não Basta
“É claro, portanto, que a sagrada Tradição, a sagrada
Escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo
desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam
que um sem os outros não se mantém, e todos juntos, cada
um a seu modo, sob a acção do mesmo Espírito Santo,
contribuem eficazmente para a salvação das almas.”
Concílio Vaticano II, Dei Verbum, parágrafo 10

A Igreja Católica afirma que a Sagrada Tradição, o
Magistério da Igreja e a Bíblia tem o mesmo valor. Porém,
vão mais além, afirmando que estes três são codependentes.
Em outras palavras, querem dizer que a Bíblia, por si só, não
pode se manter sem a Sagrada Tradição e o Magistério da
Igreja.
A Bíblia, ao contrário do que afirma a declaração do
Vaticano II citado acima, tem poder próprio e independe de
qualquer coisa para operar eficazmente. Isto porque a
Palavra de Deus é “viva, e eficaz, e mais cortante do que
qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de
dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para
discernir os pensamentos e propósitos do coração” (Hb 4:12).
Onde a Bíblia necessita de alguma tradição ou magistério
para ser eficaz? Ela tem poder próprio, inerente a ela, pois
ela não é uma palavra morta, mas sim viva.
O apóstolo Paulo nos mostra como a Palavra de Deus é
suficiente para nos salvar completamente:
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A Palavra salva – Efésios 1:13
A Palavra santifica – 1Timóteo 4:5
A Palavra purifica – Efésios 5:26
A Palavra gera fé – Romanos 10:17

Como uma Palavra tão poderosa pode necessitar de
alguma coisa? Como pode ser ligada à outra coisa a ponto de
não subsistir sozinha? Caro leitor, como alguém pode afirmar
que a Palavra de Deus depende de alguém ou outra coisa
para se manter?

Conclusão
Vimos que a Igreja Católica ensina o seguinte sobre a
Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja:






A Sagrada Tradição é a doutrina não escrita
transmitida através dos séculos de forma oral no seio
da Igreja;
A Tradição tem a mesma importância e veracidade
que a Bíblia;
Só pela ação do Magistério da Igreja pode-se
interpretar corretamente a Bíblia;
A Tradição também é base de doutrinas da fé Católica.

Existem vários argumentos formulados por Teólogos em
favor da Sagrada Tradição, porém, todos facilmente
refutáveis e, portanto, frágeis. É bom lembrar que realmente
há coisas que não foram escritas na Bíblia (Jo 21:25), mas
não podemos utilizar este fato para provarmos algo que está
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totalmente fora da perspectiva divina. Ora, como se deu a
inspiração divina das escrituras (2Tm 3:16) ? Não foram
inspiradas pelo Espírito Santo (Mc 12:36; At 1:16; Hb 3:7;
1Pe 1:11) ? Não foi este mesmo Espírito que selecionava as
coisas por sua própria vontade (At 15:28; 1Co 12:11) ? Não
poderia ele também selecionar o que queria escrever e o que
não (2Pe 1:21; Ap 10:4) ? O próprio Jesus glorificado incita
João a escrever suas visões (como fez João em 1Jo 1:1-4) que
mais tarde seriam conhecidas como o livro do Apocalipse
(Ap 1:11,19; 2:1,8,12,18; 3:1,7,12,14; 14:13; 19:9; 21:5).
Perceba como o Espírito Santo é seletivo no que se deve
escrever como demonstrado em Ap 10:4.
Podemos concluir que tudo o que ensina a Igreja Católica
sobre a Sagrada Tradição não pode ser sustentado pela
Bíblia. Isto significa que a Sagrada Tradição, nos moldes do
Catolicismo, é um total desvio da fonte única de
conhecimento de Deus na terra: a Sagrada Escritura. A
revelação divina por oráculos especiais terminou com o livro
do Apocalipse fechando completamente o Cânon das
Sagradas Escrituras e da revelação divina.
Perguntas para a meditação:
1. A Sagrada Tradição testifica da autoridade da Bíblia;
mas por que a Bíblia não testifica sobre a autoridade
da Sagrada Tradição?
2. Por qual motivo a Sagrada Tradição só foi receber o
mesmo valor que a Bíblia no Concílio de Trento? Será
que ela mesma não testificava isto antes?
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3. Quando a Cúria Romana declara que a Sagrada
Tradição e o Magistério da Igreja têm o mesmo valor e
autoridade que a Bíblia, não estão eles dizendo que
suas Palavras são tão poderosas e importantes quanto
as Escrituras?
4. Onde a Bíblia ensina que só o Magistério da Igreja
pode interpretá-la? Por que as interpretações feitas
por este magistério estão livres de erros? Não seria
isso uma forma de manipular a verdade?
5. Como alguém pode formular doutrinas que serão de
suma importância na vida de uma pessoa, baseado em
uma Tradição de origem duvidosa?
6. Será que realmente existe uma Sagrada Tradição
verdadeira? Será que o Magistério da Igreja realmente
tem o poder que afirma ter? Ou será que estes são
meios de ofuscar a verdade divina e torná-la
dependente de homens?
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Capítulo 2: A Sucessão Papal

“A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser
a principal pedra, angular;”
MATEUS 21:42

O

maior orgulho da Igreja Católica reside no texto de
Mateus 16:18. Ali Jesus supostamente teria dado a
Pedro a primazia sobre os demais apóstolos além
das chaves do céu. E é com esta interpretação forçada que a
Igreja Católica tenta provar ser a verdadeira Igreja de Cristo.
A sucessão papal é basicamente uma sucessão ininterrupta
de pontífices desde Pedro até o atual Papa Bento XVI. Esta
sucessão traz em sua lista uma relação de mais de 200 papas
que governaram a Igreja Católica durante os seus quase dois
milênios. A figura do Papa é a mais importante do
Catolicismo, em volta da qual gira um corpo episcopal e
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sacerdotal governado e dirigido por ele. O pontífice romano
também é visto como sinal de unidade eclesiástica.
A autoridade do pontífice é inquestionável; ninguém
ousaria contradizer o chamado Santo Padre. Isto porque a
Igreja Católica ensina em sua doutrina que o Papa é sucessor
dos apóstolos, goza da mesma autoridade que eles, e por este
motivo, suas palavras têm autoridade semelhante. Ouvir o
Papa seria o mesmo que ouvir Pedro.
Milhões de Católicos viajam ao Vaticano todo ano para
participar de uma Missa conduzida pelo pontífice. Jovens de
todo mundo se unem para ouvir as palavras do Papa nas
edições da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). As visitas do
Papa às diversas nações do mundo são sempre eventos
muito divulgados, esperados e aclamados pelas multidões
Católicas e até não Católicas.
Entretanto, a maioria Católica no mundo nunca analisou o
texto de Mateus 16:18 sem uma prévia opinião. É isto que eu
quero propor aos Católicos: uma análise sem preconceitos do
texto de Mateus 16:18. Será que Jesus realmente delegou o
poder que afirma o Catolicismo subsistir no Papado? Ou será
que Jesus ensinou outra coisa? Será que a interpretação
infalível do Magistério Católico está correta? Convido o caro
leitor a examinar este texto entre outros argumentos
apresentados pelo Catolicismo para formular sua doutrina
da sucessão papal, tendo em mente que, já que esta doutrina
é fundamental para o Catolicismo, devemos dar muita
importância para este tema.
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A Pedra da Igreja de Cristo
“Nosso Senhor lhe declara na ocasião: "Tu és Pedro, e
sobre esta pedra edificarei minha Igreja, e as Portas do
Inferno nunca prevalecerão contra ela" (Mt 16,18). Cristo,
"Pedra viva"; garante a sua Igreja construída sobre Pedro a
vitória sobre as potências de morte. Pedro, em razão da fé
por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável
da Igreja. Terá por missão defender esta fé de todo
desfalecimento e confirmar nela seus irmãos.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 552

A frase dita por Jesus em Mateus 16:18 é de tamanha
importância para o Catolicismo, que foi gravada com
enormes letras em latim no interior da cúpula da Basílica de
São Pedro em Roma. Abaixo temos uma foto onde pode se
ver uma parte da frase que diz: ““TU ES PETRUS ET SUPER HANC
PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM !”.

Diante deste fato e da transcrição feita do Catecismo da
Igreja Católica, iremos analisar a interpretação Católica e
descobrir o verdadeiro sentido do texto.
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A. Análise do grego
Todos
os
grupos
religiosos cristãos
afirmam
acertadamente que a Bíblia não se contradiz. Porém, esta não
contradição só ocorre nos originais. Isto se dá pelo fato de
que algumas palavras do grego e do hebraico têm
significados muito amplos que não podem ser demonstrados
por uma simples palavra do português ou qualquer outro
idioma em que a Bíblia seja traduzida. Por este motivo, os
melhores livros e Bíblias de Estudo sempre procuram
mostrar o significado de algumas palavras no grego e
hebraico para melhor compreensão de um determinado
texto.
Desta mesma forma, iremos analisar o grego na passagem
de Mateus 16:18. Abaixo, temos a transcrição grega da
passagem:

“ςυ ει πετροσ και επι ταυτη τη πετρα οικοδομηςω μου την
εκκληςιαν” (Mateus 16:18)

Sublinhei duas palavras na frase: πετροσ e πετρα. Estas
duas palavras são, respectivamente, Petros e Petra. Segundo
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o mundialmente famoso dicionário léxico grego e hebraico
Strong, a palavra petros significa “uma (ou um pedaço de)
pedra”. Basicamente petros seria um fragmento de rocha,
uma pedra removível. Por sua vez, este mesmo dicionário
define a palavra petra como “pedra (sentido literal ou
figurado)”. Neste caso, a pedra seria uma rocha inabalável,
uma pedra de grande resistência.
A frase de Jesus em Mateus 16:18 se constitui desta forma:
“tu és Pedro (do grego Petros), e sobre esta pedra (do grego
Petra) edificarei a minha igreja”. Portanto, Jesus faz clara
diferenciação entre o substantivo petros e petra. É razoável
concluir que Jesus não aplica ao primeiro substantivo a
afirmação que faz sobre o segundo substantivo. Se Jesus
realmente quisesse dizer que edificaria sua Igreja sobre
Pedro, não teria ele usado a palavra petros ao invés de petra?
Não seria mais oportuno dizer “sobre ti edificarei a minha
Igreja”?
Ainda sim resta uma dúvida: quem é esta petra? A própria
Bíblia pode nos responde. Gostaria de destacar o fato de que
a palavra petra só é utilizada na Bíblia referindo-se a Deus
(veja Mt 7:24-25; Lv 6:48; Rm 9:33; 1Co 10:4; 1Pe 2:8).
Dentre tantos textos, gostaria de chamar atenção para o
texto de 1Coríntios 10:4. Veja o que Paulo diz nesse texto:
“e beberam da mesma fonte espiritual; porque bebiam de uma
pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo”.
Perceba que a palavra pedra aparece duas vezes no texto, e
nas duas ocorrências no original grego, a palavra é petra.
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Atente agora para a afirmação no final da frase: “E a pedra
era Cristo”. No grego essa frase se dispõe da forma abaixo:
“δε πετρα ην ο χριςτοσ” (1Co 10:4)
“e a pedra era Cristo.” (1Co 10:4)
Realmente não restam dúvidas sobre quem é a pedra sobre
a qual a Igreja seria edificada. Jesus é a Pedra! Portanto, Jesus
referia-se a si mesmo e não a Pedro como quer o Magistério
da Igreja Católica.
Em uma tentativa frágil de tentar contradizer a gramática
grega, os apologistas Católicos replicam dizendo que o
próprio Jesus alterou o nome de Simão para Cefas (do grego
kephas) em João 1:42 indicando que ele seria a pedra da
Igreja. No entanto, além da palavra kephas ter o mesmo
significado de petros (pedra frágil, removível, veja Jo 1:42)
ela não aparece em Mateus 16:18. O argumento lançado
pelos apologistas Católicos é ilógico e não se aplica ao
contexto de Mateus 16:18 uma vez que Jesus não disse petros
nem kephas mas sim petra.
B. Análise do contexto
Diz uma regra da Hermenêutica: “Texto sem contexto é
pretexto para heresia”. Portanto, iremos analisar o texto de
Mateus 16:18 dentro de dois tipos de contexto: imediato e
remoto. O contexto imediato refere-se aos textos que vem
imediatamente antes e imediatamente depois de um texto
determinado. Já o contexto remoto trata-se de textos que

45

O CATOLICISMO ROMANO E A BÍBLIA

estão em outros capítulos ou livros da Bíblia e referem-se ao
mesmo assunto.
I.

Contexto imediato

Na linha do contexto imediato, podemos facilmente
perceber o objeto da afirmação de Jesus em Mt 16:18.
Façamos um paralelo:







Jesus pergunta aos discípulos o que os homens
pensavam dele – Mt 16:13
Os discípulos respondem – Mt 16:14
Jesus interroga o que os discípulos pensavam dele –
Mt 16:15
Pedro toma a Palavra e afirma: “Tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo”. – Mt 16:16
Jesus afirma que Pedro recebeu uma revelação – Mt
16:17
Jesus diz a frase em estudo – Mt 16:18

Dentro deste paralelo, podemos perceber que o assunto
estava voltado todo para Jesus, para quem ele era. Como
afirmou Jesus no versículo 17, Pedro havia recebido uma
revelação de quem era Jesus: “o Cristo, Filho do Deus vivo”.
Depois disto, Jesus cita Pedro como pequena pedra e a si
mesmo como grande Pedra, o Cristo, Filho do Deus vivo,
sobre o qual a Igreja seria edificada. Depois disto, Jesus segue
mostrando a função de Pedro como pequena pedra
(versículo 19). No contexto imediato, quando Jesus disse:
“sobre esta pedra edificarei a minha igreja” ele não estava se
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referindo a Pedro, mas a declaração que este fez: “Tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivo”.
II.

Contexto remoto

O contexto remoto é ainda mais claro. O Próprio Pedro
declara em Atos 4:11 quem é a Pedra da Igreja: “Este Jesus é
pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a
pedra angular”. O mesmo apóstolo Pedro volta a declarar a
mesma coisa em 1Pe 2:4, 6-8.
Da mesma forma, Paulo diz em Efésios 2:20: “edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo,
Cristo Jesus, a pedra angular”.
É interessante notar que na narrativa de Marcos (Mc 8:2730) a frase de Jesus em Mt 16:18 é omitida, e sabemos que
Marcos foi um grande companheiro de Pedro (1Pe 5:13).
Então por que Marcos não registrou as palavras de Jesus
proferidas ao seu companheiro Pedro? Elas não são tão
importantes? Por que Marcos as omitiu?
Imparcialmente, o contexto remoto não deixa dúvidas,
Jesus realmente é a pedra sobre a qual a Igreja está edificada.
Se Pedro fosse a pedra, o que Jesus seria? Pode por acaso
haver duas pedras?
C. O sentido do texto
Se Pedro não é a pedra da Igreja, por que Jesus disse “tu és
Pedro”? Verificando o contexto remoto podemos entender
isto. Na linha do sentido do texto, Jesus quis dizer que Pedro
representava todos àqueles que viessem a dizer “Tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivo”, isto é, reconhecessem e
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cressem no Senhor. O próprio Jesus seria a pedra sobre a
qual a Igreja seria edificada (Mt 16:18, 21:42; Mc 12:10; Lc
20:17; At 4:11; Ef 2:20; 1Pe 2:4-7) o firme fundamento da
igreja (1Co 3:11), enquanto que Pedro e os demais apóstolos
fossem as primeiras pedras (1Co 12:28; Ef 2:20) seguidas
por nós, chamados “pedras vivas” (leia 1Pe 2:5) . Assim, é
formada a Igreja de Jesus Cristo.
Como pudemos perceber a Bíblia não ensina que Pedro é
pedra da Igreja. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a pedra
angular da Igreja, a rocha inabalável (Lc 6:48). Diante destes
fatos, pergunto aos amigos Católicos que são sinceros em sua
fé: em que podemos acreditar? Na interpretação “infalível”
do Magistério da Igreja ou na Bíblia que explica a si mesma?

A Primazia de Pedro
“...para que o mesmo episcopado fosse uno e indiviso,
colocou o bem-aventurado Pedro à frente dos outros
Apóstolos e nele instituiu o princípio e fundamento
perpétuo e visível da unidade de fé e comunhão.”
Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, parágrafo 18

“No colégio dos Doze, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 552

“Há antes de tudo a escolha dos Doze, com Pedro como seu
chefe.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 765

Como pudemos ler nas transcrições dispostas, a Igreja
Católica ensina que Pedro detinha certa primazia sobre o
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restante apostólico. Com essa insinuação a Igreja Romana
formulou a doutrina do Papado, onde Pedro ocupava a
posição de primeiro Papa e foi sucedido por uma cadeia
interrupta de Papas até os dias atuais.
Toda a doutrina da sucessão episcopal da Igreja Católica
está sustentada no fato de que Pedro teria sido o primeiro
Papa. Entretanto, a Bíblia não ensina em parte alguma tal
ideia. Pedro não detinha primazia sobre os demais apóstolos
e isso se pode verificar claramente em algumas partes das
escrituras. Vejamos algumas provas:
A. Atos 8:14
Diz o texto: “Ouvindo os apóstolos, que estavam em
Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaramlhe Pedro e João;”. Perceba que Pedro foi enviado juntamente
com João, sendo que ambos eram considerados colunas da
Igreja juntamente com Tiago (veja Gl 2:9), portanto, eram os
mais importantes apóstolos. Mas, mesmo assim, a regra
definida por Jesus mostra que eles (Pedro e João) não tinham
primazia alguma sobre os demais apóstolos: “Em verdade, em
verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor,
nem o enviado, maior do que aquele que o enviou.” (Jo 13:16).
B. Mateus 20:20-28
No texto em questão, há uma sugestão de certa primazia de
dois deles pela mãe de Tiago e João (filhos de Zebedeu). Jesus
prontamente repreendeu tal ideia no meio apostólico: “
Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores
dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade
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sobre eles. Não é assim entre vós; pelo contrário, quem quiser
tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva; e quem
quiser ser o primeiro entre vós, será esse vosso servo;” (v. 2527).
C. Lucas 22:24-26
Na narrativa de Lucas, temos o mesmo caso anterior mais
resumidamente. Não seria uma ótima oportunidade para
Jesus reafirmar a primazia de Pedro? Não seria a
oportunidade perfeita para Jesus dizer: “Nem Tiago, nem
João são os maiores, mas sim Pedro, a quem constituí pedra
da minha Igreja.”? Mas por que Jesus não fez isto?
Certamente, porque tal primazia não existe.
D. 1 Pedro 5:1
Desta vez o próprio Pedro reconhece que não possui
primazia sobre nenhum dos demais apóstolos. Veja o texto:
“Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero
como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda
coparticipante da glória que há de ser revelada:”. Onde está a
primazia de Pedro ensinada pela Igreja Católica?
E. Gálatas 2:11
Este versículo é muito claro em mostrar a não primazia de
Pedro. Nele o apóstolo Paulo narra uma ocasião onde teve
que repreender o apóstolo Pedro. Há uma ênfase de Paulo ao
dizer: “resisti-lhe na cara”, que significa resisti-lhe
fortemente, em mesmo tom, com autoridade. Se Pedro tinha
primazia entre os demais apóstolos, poderia Pauto ter agido
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desta maneira? Como Paulo poderia ter confrontado uma
autoridade maior do que ele neste tom? Paulo agiu desta
forma, pois tinha a mesma autoridade que Pedro (veja 2Co
12:11 e Gl 2:8).
Como pudemos perceber, existem diversas provas de que
Pedro não detinha primazia alguma dentre os apóstolos. No
entanto, a Igreja Católica recorre à sua Sagrada Tradição
para provar tal primazia, mesmo que a Bíblia não ensine isto.
Mais uma vez nos vemos diante de uma situação onde temos
que escolher entre a Tradição Católica e a Bíblia. Eu escolho a
Bíblia, e você amigo Católico?

As Chaves do Reino dos Céus
“Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor
constituiu em pedra de sua Igreja. Entregou-lhe as chaves
da mesma, instituiu-o pastor de todo o rebanho.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 881

A cúria romana ensina que Jesus entregou as chaves do
reino dos céus ao apóstolo Pedro. Este ensino não está
errado, Jesus realmente entregou as chaves do reino dos
céus a Pedro e aos demais apóstolos (veja Mateus 16:19). No
entanto, a Igreja Católica entende “chaves do reino dos céus”
de uma maneira totalmente diferente da que Jesus entregou.
A bandeira do Vaticano contém um desenho bem sugestivo,
mostrando duas chaves cruzadas. Afinal, o que significam as
chaves do reino dos céus entregues a Pedro?
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Em Mateus 16:19 lê-se: “dar-te-ei as chaves do reino dos
céus;”. Estas chaves fazem parte do contexto que se segue: “ o
que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que
desligares na terra será desligado nos céus.” (Mt 16:19). As
chaves entregues por Jesus a Pedro e aos demais apóstolos
(Mt 18:18) significam que eles teriam as “chaves do
conhecimento” que antes pertenciam aos Judeus, os quais
faziam mau uso delas, fechando o reino de Deus aos homens
(Mt 23:13). Se os apóstolos pregassem a palavra
verdadeiramente, abririam o reino dos céus aos homens. É
isso que Jesus quis dizer com “ligares na terra e nos céus”. As
expressões "ligar" e "desligar" eram comuns à fraseologia
judaica e significam “declarar proibido” ou “declarar
permitido”.
A Bíblia afirma que só Jesus tem a chave de Davi, “que abre,
e ninguém fecha; e fecha, e ninguém abre:” (Ap 3:7). Portanto,
ensinar que as chaves do céu são chaves literais que
implicam domínio sobre quem entra e quem não entra é
totalmente absurdo no contexto Bíblico.

O Poder do Papa Sobre a Igreja
“Com efeito, o Pontífice Romano, em virtude de seu múnus
de Vigário de Cristo e de Pastor de toda a Igreja, possui na
Igreja poder pleno, supremo e universal. E ele pode exercer
sempre livremente este seu poder.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 882

Em outras palavras, o Papa tem autoridade sobre tudo e
sobre todos exercendo seu poder sem nenhuma limitação.
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Na verdade não é exatamente assim, o Papa é obrigado a
seguir um decreto que impõe certas limitações ao seu poder;
o Papa não pode acrescentar novas doutrinas sem
consentimento mútuo do Magistério da Igreja, por exemplo.
No entanto, seu poder sobre a Igreja em matéria de fé e
doutrina não pode ser questionado.
A Bíblia nos ensina a sermos sujeitos às autoridades
eclesiais (Rm 13:2-5; Hb 13:17) pois foram constituídas por
Cristo para cuidarem de suas ovelhas. Porém, esta submissão
está sujeita à Palavra de Deus. Paulo desfaz a autoridade dos
apóstolos se estes não pregarem a verdade (veja Gl 1:8). Isto
prova que os apóstolos estavam debaixo da autoridade da
Palavra de Deus, isto é, o poder pleno sobre a Igreja era da
Palavra de Deus (o próprio Jesus) e não dos apóstolos. Se o
Papa tivesse poder pleno sobre a Igreja não precisaria
prestar contas a ninguém sobre o que decide e ordena.
Será que o Papa tem poder pleno? Se tivesse, não seria ele
o cabeça da Igreja ao invés de Cristo (Ef 1:22, 4:15, 5:23; Cl
1:18) ? Sabemos que nossas autoridades eclesiais devem
prestar contas a Deus (2Co 11:2), mas como alguma delas
poderia ter poder pleno? Isto é, poder completo, irrevogável
e livre? Certamente, este poder não reside no corpo
episcopal, mas sim em Cristo e em sua Palavra.

A Infalibilidade da Igreja
“Desta mesma infalibilidade goza o Romano Pontífice em
razão do seu ofício de cabeça do colégio episcopal, sempre
que, como supremo pastor dos fiéis cristãos, que deve
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confirmar na fé os seus irmãos (cfr. Lc. 22,32), define
alguma doutrina em matéria de fé ou costumes .”
Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, parágrafo 25

“A infalibilidade prometida à Igreja reside também no
corpo episcopal [...]. Quando, por seu Magistério supremo,
a Igreja propõe alguma coisa "a crer como sendo revelada
por Deus" como ensinamento de Cristo, "é preciso aderir na
obediência da fé a tais definições.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 891

“As suas definições com razão se dizem irreformáveis por
si mesmas [...]. Não precisam, por isso, de qualquer alheia
aprovação, nem são susceptíveis de apelação a outro juízo.
Pois, nesse caso, o Romano Pontífice não fala como pessoa
privada, mas expõe ou defende a doutrina da fé católica
como mestre supremo da Igreja universal, no qual reside
de modo singular o carisma da infalibilidade da mesma
Igreja .”
Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, parágrafo 25

O mais interessante é que Pedro não é cabeça do colégio
episcopal e mesmo que fosse não teria infalibilidade alguma.
Pedro era um homem, como qualquer outro, com suas
fraquezas, paixões e sentimentos humanos. Fica provado que
a Igreja Católica afirma ser infalível sem sugerir prova
alguma para tal, usando somente sua Sagrada Tradição
altamente duvidosa como já vimos no capítulo anterior.
Na segunda transcrição o Catolicismo vai além, afirmando
que seu corpo episcopal (o Magistério da Igreja) é infalível
quando propõe alguma doutrina “a crer como sendo
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revelada por Deus”. O leitor deve se lembrar de quando
falamos sobre o Magistério da Igreja no capítulo anterior e
como a Igreja Católica tenta manipular a verdade dizendo ser
a maior autoridade Cristã infalível sobre a terra. Muitos
Católicos desconhecem estas afirmações do Vaticano, nem
mesmo sabem que sua religião se declara infalível. Como
alguém pode afirmar ser infalível sem ter prova alguma
disto? Como alguém pode declarar alguma doutrina “a crer
como sendo revelada por Deus” se não estiver de acordo com
a Palavra de Deus?
Na terceira transcrição a Igreja Católica afirma com
veemência que suas doutrinas não precisam de nenhuma
aprovação ou análise por outra fonte, uma vez que foram
decretadas pelo pontífice romano e por seu colégio
episcopal. Em outras palavras, podemos dizer que as
doutrinas propostas pelo Catolicismo não precisam ser
analisadas à luz da Bíblia, uma vez que já foram ensinadas
como reveladas por Deus. Por outro lado, a Bíblia nos ensina
a julgar todas as coisas (1Ts 5:21) e só então reter o que é
bom. Mesmo as palavras que vinham dos apóstolos deveriam
ser verificadas nas escrituras. E era exatamente isto que os
leigos de Beréia faziam a respeito da pregação de Paulo e
Silas (At 17:11). Impedir sanções e decretar poder infalível
que deve ser obedecido é uma forma de manipulação dos
seus seguidores, como fazem as diversas seitas pseudocristãs
como as Testemunhas de Jeová, por exemplo.
Caro leitor, como a Igreja Católica pode fazer declarações
como estas? Como podem eles dizer que suas palavras não
precisam de sanções? Que são infalíveis por si mesmas?
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Pensem nisto, pois eu, particularmente, considero isso um
absurdo e um atentado contra Deus e sua infalível Palavra.

Conclusão
A sucessão apostólica é um orgulho para a Igreja Católica.
Assentar-se na “cadeira de Pedro” e dar ordens a toda uma
igreja deve ser o sonho de todo cardeal romano. Porém,
sabemos que isso não é Bíblico e não tem nada a ver com o
propósito divino da era apostólica.
Há sucessão apostólica? Existem hoje os sucessores dos
apóstolos?Creio que sim, mas com certeza não são como
ensina o catolicismo: infalíveis, poderosos. O que tenho
certeza é que há aqueles que Deus levantou para que
pastoreiem o seu rebanho, tendo cuidado pelas ovelhas de
Jesus, e com certeza, não se encontram no Vaticano.
Vimos que a Igreja Católica ensina que:





Pedro é a Pedra da Igreja;
Pedro foi o primeiro no colégio dos doze apóstolos;
O Papa tem poder pleno, universal e infalível;
Esse poder não suporta sanções alheias.

O Papa tem poder pleno? Ele é o vigário de Cristo? Tem ele
as chaves do reino dos céus da forma que ensina o clero
romano? Sabemos que não, porque a Bíblia não ensina tal
ideia em parte alguma. A Igreja Católica carece de provas
para suas afirmações sobre a sucessão papal e quando
levantamos esta questão, eles retiram a Sagrada Tradição da
cartola e mostram como sendo uma verdade tão confiável e
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verídica quanto a própria Sagrada Escritura. Ninguém tem a
verdade apenas pelo fato de dizer que a detém. Sabemos que
Jesus é a verdade (Jo 14:6) e portanto, tudo que se chama
verdade deve ser ensinado e estar dentro dos moldes da
Palavra de Deus, do contrário, não pode ser verdadeiro e
deve ser rejeitado por nós (1Tes 5:21).
Perguntas para meditação:
1. Por que o Catolicismo se apega tanto ao texto de Mt
16:18, a ponto de rejeitar a gramática grega e o
contexto Bíblico?
2. Será que Pedro teve a primazia entre os apóstolos? Ou
ele foi igual aos demais apóstolos? O que a Escritura
ensina a respeito?
3. Como pode o Papa ter poder pleno e universal sobre a
Igreja de Cristo, uma vez que ele não é o dono dela?
4. Se a Igreja Católica é infalível, porque as indulgências
do século XVI foram consideradas um pecado da
Igreja?
5. Será que a Igreja Católica realmente é infalível? Será
que os apóstolos eram infalíveis? Ou será que eles
precisam aprender sempre (leia 2Tm 4:13)?
6. Será que as chaves que foram entregues aos apóstolos
realmente implicam poder sobre as portas dos céus?
Ou esta é mais uma ideia deturpada pelo “infalível”
Magistério Católico?
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“O reino de Deus não vem com aparência exterior; nem dirão:
Ei-lo aqui! ou: Ei-lo ali! Pois o reino de Deus está
dentro de vós.”
LUCAS 17:20-21

N

o ano 2000 o então cardeal Joseph Ratzinger,
presidente da Congregação para Doutrina e Fé da
Igreja Católica, publicou uma declaração com fins
ecumênicos que gerou muita polêmica no meio Cristão. O
documento fui publicado com a ratificação do Papa João
Paulo II no dia 6 de Agosto de 2000 e teve uma repercussão
imediata por toda a mídia. Partes deste documento foram
tidas como ataques às demais igrejas Cristãs, principalmente
as igrejas protestantes. O cardeal romano autor da
declaração teve muito cuidado com as palavras que usou,
buscando utilizar palavras alternativas, isto é, palavras que
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podem ser moldadas conforme o contexto. Porém, isto não
foi suficiente para conter a repercussão negativa do
documento no meio Evangélico.
Separei este capítulo para analisar este documento,
retirando três principais ideias mostradas nele, com o fim de
descobrirmos como a Igreja Católica afirma ser a única Igreja
verdadeira. Será que este documento contém provas
irrefutáveis sobre qual é a verdadeira Igreja? Será que este
documento é um tratado teológico avançado com fortes
provas Bíblicas sobre qual é a verdadeira Igreja? Ou será que
este documento é apenas mais uma declaração do Vaticano
em que se afirmam coisas que não se podem provar?
Convido o caro leitor a se aprofundar um pouco mais neste
assunto, analisando as ideias apresentadas por Joseph
Ratzinger no documento Dominus Iesus.

Uma só Igreja de Cristo
“Como existe um só Cristo, também existe um só seu Corpo e
uma só sua Esposa: « uma só Igreja católica e apostólica ».”
Dominus Iesus, Parte IV, parágrafo 16

A declaração citada acima está correta. Existe de fato uma
só Igreja de Cristo Católica e Apostólica. Nós Cristãos
Evangélicos, atendemos pelo nome de Católicos Apostólicos
Cristãos. Católicos, pois a Igreja de Cristo é universal;
Apostólicos, pois herdamos os ensinos dos apóstolos; e
Cristãos, pois cremos e estamos submetidos somente a
Cristo. A única Igreja de Cristo é um corpo vivo sobre a terra
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às ordens da cabeça que é Jesus. Gostaria de falar um pouco
sobre esta igreja e seu significado segundo a Bíblia.
A. Uma Igreja Espiritual
A Igreja de Cristo não é uma organização humana, um
estado diplomático ou mesmo uma religião. Ela é uma
assembleia espiritual, um corpo de remidos; ela é a “igreja
dos primogênitos inscritos nos céus” (Hb 12:23). Para
fazermos parte desta Igreja não nos basta aderir a um
sistema religioso ou ter carteira de membro de alguma
Igreja, precisamos crer em Jesus Cristo e sermos feitos Filhos
de Deus (Jo 1:12; 1Pe 1:22) pelo novo nascimento (Jo 3:3).
B. Uma Igreja não Aparente
Jesus deixou isto bem claro quando disse: “O reino de Deus
não vem com aparência exterior;” (Lc 17:20). Não podemos
vê-lo e dizer “Ali está o reino de Deus”, Jesus nos explica o
porquê: “pois o reino de Deus está dentro de vós.” (Lc 17:21).
Nós somos a igreja de Cristo, pois somos pedras vivas (1Pe
2:5) e constituímos uma igreja espiritual em Cristo Jesus,
nunca uma igreja física, visível ou uma religião. Paulo diz que
somos: “santuário do Deus vivente, como ele próprio disse:
Habitarei e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles são o
meu povo” (2Co 6:16). O que Paulo está dizendo? Que nós
somos o santuário de Deus, nós somos o templo de Deus, nós
somos a única Igreja de Cristo. Eu não posso dizer que a
Igreja Evangélica é a única Igreja de Cristo, mas posso dizer
que os Evangélicos são a única Igreja Cristo. Percebeu a
diferença? A Igreja de Cristo não se remete a sistemas,
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templos ou religiões, mas sim a pessoas, no caso, os que
creem em Jesus Cristo como seu salvador.
C. Uma Igreja Viva
Quando o Vaticano afirma que a Igreja Católica é a Igreja
de Cristo, estão dizendo que Jesus veio ao mundo e fundou
um sistema religioso; mas certamente não isso que Jesus fez.
Ele instituiu uma Igreja Viva, isto é, formada por pedras vivas
(1Pe 2:5). Deus não tem compromisso com templos e
sistemas, e sim com pessoas. Ninguém pode dizer que está na
Igreja de Cristo pelo fato de ser adepto de alguma religião. A
Bíblia diz que Deus “não habita em templos feitos por mãos de
homens” (At 17:24), isto é, Deus não habita em sistemas
religiosos ou em templos de pedra, mas sim no meio do seu
povo (veja Ag 2:5; Lc 17:21; Jo 14:23; 2Co 6:16).

A Igreja Romana é a Única Igreja de Cristo?
“Esta Igreja, como sociedade constituída e organizada neste
mundo, subsiste [subsistit in] na Igreja Católica, governada
pelo Sucessor de Pedro e pelos Bispos em comunhão com
ele ».”
Dominus Iesus, Parte IV, parágrafo 16

“Existe portanto uma única Igreja de Cristo, que subsiste na
Igreja Católica, governada pelo Sucessor de Pedro e pelos
Bispos em comunhão com ele.”
Dominus Iesus, Parte IV, parágrafo 17
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“Acreditamos que esta única verdadeira religião se verifica
na Igreja Católica e Apostólica,”
Dominus Iesus, Conclusão, parágrafo 23

Na introdução deste capítulo informei que Joseph
Ratzinger, autor do documento Dominus Iesus, tomou muito
cuidado com as palavras que usava para falar sobre a
singularidade da Igreja Católica conforme suas crenças.
Perceba que ele utiliza uma pequena palavra que faz toda a
diferença quando afirma que a Igreja de Cristo “subsiste
[subsistit in] na Igreja Católica”. Ele não escreveu que a Igreja
de Cristo é a Igreja Católica, mas que ela subsiste na Igreja
Católica. Esta palavra foi originalmente usada no Concílio
Vaticano II e traz a mesma artimanha para pregar o
ecumenismo. Perceba que ela é inserida também em latim –
subsistit – para que desta forma, a expressão “subsiste” fosse
totalmente preservada no sentido original dado pelos Padres
do Concílio Vaticano II.
Quando afirmam que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja
Católica, querem afirmam que são a única Igreja verdadeira.
A palavra subsiste indica a ideia de existência singular, ou
seja, seria o mesmo que dizer que a Igreja Católica não é a
verdade, mas contém toda a verdade.
Em outra parte do documento, Ratzinger demonstra sua
habilidade de argumentação baseado na palavra subsiste,
usada no Concílio Vaticano II. Veja a declaração de Ratzinger
tentando explicar o sentido de subsistit in:
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“Com a expressão « subsistit in », o Concílio Vaticano II quis
harmonizar duas afirmações doutrinais: por um lado, a de
que a Igreja de Cristo, não obstante as divisões dos cristãos,
continua a existir plenamente só na Igreja Católica e, por
outro, a de que « existem numerosos elementos de
santificação e de verdade fora da sua composição >>” isto é,
nas Igrejas e Comunidades eclesiais que ainda não vivem
em plena comunhão com a Igreja Católica.“
Dominus Iesus, Parte IV, parágrafo 16

Com tantas palavras Ratzinger quis afirmar duas coisas:
que a Igreja de Cristo só existe plenamente na Igreja Católica,
porém, isso não impede que outras Igrejas (protestantes por
exemplo) tenham alguns “elementos de santificação e
verdade”, isto é, tenham partes da verdade.
Eu gostaria de informar aos clérigos do Catolicismo que
todos os elementos de santificação e a plenitude da revelação
da verdade estão totalmente descritos e expostos nas
Sagradas Escrituras, como afirma o próprio Senhor Jesus
Cristo: “Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade” (Jo
17:17). Portanto, não necessitamos de nos ajuntarmos com
quaisquer sistemas religiosos para fazermos parte da
plenitude da verdade, uma vez que já dispomos da “palavra
da verdade” (2Co 6:7). Onde estava esse sistema religioso
antes da organização da Igreja Romana? Onde estava esse
sistema religioso que contém a plenitude da verdade na
época dos apóstolos, quando não existia o Vaticano? Onde
estava a plenitude da verdade antes da Igreja Católica
existir?
Também gostaria de perguntar ao autor da declaração:
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onde estão as provas de que a Igreja de Cristo subsiste
plenamente só na Igreja Católica? Onde estão as provas de
que as demais Igrejas Cristãs só possuem partes da verdade?
Onde estão as provas? Vê-se claramente que a Igreja Católica
faz afirmações meramente vazias.

E as Demais Igrejas Cristãs?
“As Comunidades eclesiais, invés, que não conservaram um
válido episcopado e a genuína e íntegra substância do
mistério eucarístico, não são Igrejas em sentido próprio.”
Dominus Iesus, Parte IV, parágrafo 17

Joseph Ratzinger afirma que as Igrejas que se dizem
Cristãs, mas que não estão unidas às ideologias Católicas não
são Igrejas em sentido próprio. Então são o que?
Agrupamentos de pessoas? Clubes de amizade? Desta vez, o
autor de Dominus Iesus declara que, para serem Igreja em
sentido próprio, os demais grupos religiosos Cristãos devem
conservar o válido episcopado e íntegra substância
eucarística.
Mais uma vez tem-se uma declaração vazia, sem provas e
muito longe da verdade. Devemos conservar o válido
episcopado que erroneamente é pregado pelo Catolicismo
para sermos igreja? Eu creio que não. Também não verifico
na Bíblia nenhum versículo que confirme a declaração feita
por Ratzinger. Vale ressaltar que Ratzinger chama as demais
Igrejas Cristãs de “comunidades eclesiais”.
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Caro leitor, analise isto: onde a Bíblia diz que a Igreja de
Cristo deve estar submetida a Roma? O apóstolo Paulo
escreveu uma epístola aos romanos, porém, não mostrou
nenhum tipo de sujeição ou até mesmo de superioridade da
Igreja de Roma. Paulo, após sua conversão, foi
imediatamente anunciar o Evangelho. Ele não foi a Roma
falar com Pedro, Tiago ou João antes (Gl 1:17). Somente
depois de três anos Paulo visitou Pedro (Gl 1:18) em
Jerusalém (não em Roma, como muitos pensam), e depois de
catorze anos Paulo subiu novamente à Jerusalém para
mostrar-lhes o Evangelho que pregava (Gl 2:1). Durante este
tempo, Paulo pregava e fundava Igrejas em várias cidades.
Onde estava o Papa nesta época? Onde estava o Vaticano?
A Igreja de Cristo é Igreja em sentido próprio, quando esta
se submete à Palavra de Deus e à sua autoridade. A Igreja de
Cristo está fundada sobre a Pedra Jesus, e por este motivo,
aqueles que têm a Jesus como tal e ensinam conforme a
Palavra de Deus são Igrejas em sentido próprio.

Conclusão
Sobre esta questão, o então cardeal Joseph Ratiznger
afirmou que:




Existe uma só igreja de Cristo
Esta igreja se encontra na Igreja Católica Apostólica
Romana
Toda comunidade eclesial Cristã que não está sob o
episcopado Papal, não é Igreja em sentido próprio
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Durante um debate na Rádio Melodia, um Padre do Rio de
Janeiro disse que a declaração Dominus Iesus não tem valor
de Encíclica Papal, isto é, não pode ser considerado um
documento de suma autoridade, pois seu autor era um
cardeal e não o Papa. No entanto, o documento Dominus
Iesus diz:
“O Sumo Pontífice João Paulo II, [...] com ciência certa e com a
sua autoridade apostólica ratificou e confirmou esta Declaração,
decidida em Sessão Plenária, e mandou que fosse publicada.”.
Hoje (Maio de 2012) Joseph Ratzinger (Bento XVI) é o Papa
sucessor de Karol Wojtyla (João Paulo II). Será que sua opinião
declarada no Dominus Iesus mudou?
Novamente volto a questionar: Onde na Bíblia Jesus diz
que sua igreja seria uma religião? Ou como na verdade é o
Vaticano, um Estado? A igreja de Cristo é constituída por
todos aqueles que creem em Jesus e são feitos Filhos de Deus
(Jo 1:12, 3:16; Rm 8:14; Ef 2:19, 21-22; Hb 3:6, 12:23). Não é
restrito a uma religião, placa de Igreja, denominação ou
grupo religioso.
Respeito a opinião dos Católicos sobre a singularidade de
sua igreja, mas dizer que ela é a única Igreja de Cristo é uma
afronta, tanto ao evangelho, como às demais igrejas Cristãs.
Porque Jesus não deixou uma Igreja de placa, física, visível?
Exatamente para mostrar que o evangelho é universal e
espiritual (Mc 16:16; 1Co 2:12-14) e está sob controle divino
(leia Ef 1:20-23), não humano.
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Perguntas para meditação:
1. Existe uma só Igreja de Cristo. A Bíblia afirma que
esta Igreja não é uma igreja visível, mas sim,
espiritual. Onde está esta Igreja? Será que esta Igreja é
realmente um sistema religioso?
2. Se a Igreja de Cristo é o Sistema Religioso Católico, eu
não poderia dizer que “o reino de Deus está ali”?
3. Quando o anjo diz a João: “Vem, mostrar-te-ei a noiva,
a esposa do Cordeiro;” (Ap 21:9), o que o anjo mostrou
à João? Será que ele mostrou o Vaticano ou alguma
arquidiocese Católica?
4. E o que a Bíblia diz sobre a Igreja de Cristo? Ela é um
sistema religioso humanamente organizado?
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“Então, me invocareis, passareis a orar a mim,
e eu vos ouvirei.”
JEREMIAS 29:12

D

entre as várias doutrinas Católicas, nenhuma
tomou tanta importância como as doutrinas
relacionadas aos mortos. Várias lendas, mitos e
histórias sobrenaturais foram baseadas nas doutrinas
Católicas da Comunhão dos Santos e do Purgatório. Essas
histórias foram se divulgando e nublando cada vez mais a
mente das pessoas.
A doutrina da Comunhão dos Santos nasceu por volta de
325 d.C, tendo bases somente na Sagrada Tradição, isto é,
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não há na Bíblia inteira um só versículo que comprove tal
doutrina. Isso não impediu que a doutrina se tornasse tão
importante para a fé Católica a ponto de ser considerada a
segunda doutrina mais importante do Catolicismo, perdendo
apenas para a doutrina de Maria, chamada doutrina Mariana.
Neste capítulo iremos analisar a doutrina da Comunhão
dos Santos conforme o dogmatismo Católico, sem
interferência das diversas crenças sobrenaturais adotadas
pelo povo no decorrer dos anos. Peço ao leitor que preste
muita atenção neste assunto, e se possível, leia todas as
referências dadas para uma melhor compreensão.

O Corpo de Cristo e os Mortos no Senhor
“...todos os que são de Cristo e têm o Seu Espírito, estão
unidos numa só Igreja e ligados uns aos outros n'Ele (cfr.
Ef. 4,16). E assim, de modo nenhum se interrompe a união
dos que ainda caminham sobre a terra com os irmãos que
adormeceram na paz de Cristo, mas antes, segundo a
constante fé da Igreja, é reforçada pela comunicação dos
bens espirituais”.
Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, parágrafo 49

Na declaração citada acima, a Igreja Católica faz um
paralelo entre os Cristãos vivos e os que morreram. Segundo
afirma o Concílio, os Cristãos que morreram continuam a
fazer parte da Igreja, e por este motivo, continuam ligados
aos que estão na terra. Basicamente, ensinam os líderes
Católicos que, os que já morreram, continuam ligados aos
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vivos pelo laço da fé em Jesus Cristo. Até este ponto a
doutrina Católica está correta, pois nem a morte pode nos
separar de Cristo (veja Rm 8:38-39). Porém, a doutrina erra
em supor que os que morreram continuam a fazer parte do
corpo de Cristo. O texto citado de Efésios 4:16 é um dos
textos onde Paulo usa a expressão “corpo de Cristo” para
identificar àqueles que são membros da igreja de Cristo na
terra (Rm 12:4-5; 1Co 10:17, 12:11-27; Ef 1:22-23, 2:16, 3:6,
4:12 e 16, 5:29-30; Cl 1:24, 2:19, 3:15). Vale lembrar, que em
nenhuma destas passagens Paulo expande a noção de corpo
de Cristo para àqueles que já morreram.
Corpo só é corpo enquanto está vivo, depois de morto, não
está mais ativo. A expressão “Corpo de Cristo” refere-se à
presença de Cristo na terra através de sua Igreja, na qual
habita o Espírito Santo. Quando um Cristão parte deste
mundo para junto de Cristo, ele deixa de fazer parte do corpo
de Cristo, mas não da Igreja. Isto ocorre, pois o corpo de
Cristo é o conjunto de Cristãos membros uns dos outros que
atuam na terra sob a direção do Espírito Santo como Igreja,
obedecendo a Cabeça, que é Cristo (Rm 12:4-5; 1Co 12; Ef
3:6, 4:15,25, 5:29-30). Em outras palavras, os Cristãos que já
morreram não podem atuar na terra em conjunto com o
corpo de Cristo.
Não existe um só versículo na Bíblia que ensine uma
“comunicação de bens espirituais” entre os vivos e os
mortos. Portanto, é razoável a conclusão de que a ideia
Católica é absurda dentro do contexto Bíblico.
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A relação entre os vivos e os mortos
“Porque os bem-aventurados, estando mais ìntimamente
unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a Igreja na
santidade, enobrecem o culto que ela presta a Deus na
terra, e contribuem de muitas maneiras para a sua mais
ampla edificação em Cristo (cfr. 1 Cor. 12, 12-27).”
Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, parágrafo 49

Citando o texto de 1 Co 12, a cúria romana tenta ensinar,
baseando-se nas tarefas diferenciadas dos membros do
corpo de Cristo, que os que morreram continuam a exercer
alguma tarefa junto à Igreja. A Bíblia não ensina em lugar
nenhum que os que morreram “contribuem de muitas
maneiras” para a edificação dos que estão na terra.
Certamente não foi lendo a Bíblia que o Vaticano aprendeu
isso. É fato que o Catolicismo rege uma união entre os
crentes vivos na terra e os que estão com Cristo, porém
ignoram as leis e preceitos que Deus estabeleceu sobre a
morte.
A Bíblia diz que os que morreram não têm “daí em diante
parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do
sol.” (Ec 9:6), isto é, eles não têm mais nada a ver com o que
se faz na terra. Veja como a Bíblia Ave Maria verte o texto:
“não terão mais parte alguma, para o futuro, no que se faz
debaixo do sol.”. Este é um princípio de Deus, portanto,
imutável. Os mortos não tem nada a ver com o que se faz
“debaixo do sol” (isto é, nesta vida). Como pode a Igreja
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Católica ensinar que eles têm parte com o que se faz neste
mundo, quando a Bíblia afirma que não? Há inúmeros casos
de intercessão na Bíblia, mas somente de pessoas que
estavam “debaixo do sol”, ou seja, vivos, nunca de pessoas
que já morreram.
Entretanto, em um esforço para tentar provar seu ponto de
vista, os apologistas Católicos citam dois textos para
tentarem provar que os mortos podem contribuir para a
edificação dos vivos. Vejamos:
A. Jeremias 15:1
Um texto frequentemente citado por eles para apoiar a
intercessão dos Santos é Jeremias 15:1 que diz:
“Disse-me, porém, o Senhor: Ainda que Moisés e Samuel se
pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com
este povo”.
Moisés e Samuel já estavam mortos há muito tempo
quando Jeremias escreveu o verso em análise. Sendo assim,
os apologistas Católicos argumentam dizendo que quando
Deus fala que nem mesmo se eles – Moisés e Samuel – se
pusessem diante dele (intercedendo pelos israelitas) Deus se
compadeceria de Israel; desta forma, os apologistas Católicos
afirmam que haveria uma possibilidade de haver intercessão
após a morte, pois Moisés e Samuel já haviam morrido.
Não é necessário ir muito longe para perceber que esse
argumento é fraudulento e muito fraco. Onde o versículo diz
que Deus se referia ao tempo do profeta Jeremias? Deus

72

CAPÍTULO 4 – A COMUNHÃO DOS SANTOS

estava se referindo a Moisés e Samuel enquanto estavam
vivos. Mesmo que estivessem vivos e intercedessem por
Israel, Deus não voltaria atrás. Onde os apologistas
encontraram a intercessão dos mortos neste versículo?
No contexto, Deus está se respondendo à intercessão feita
pelo profeta Jeremias (Jr 14:19-22). Em resposta à oração do
profeta, Deus diz que mesmo que Moisés e Samuel - que já
tinham tido êxito em intercessões no passado (confira Êx
32:11-14, 31-35 e 1Sm 7:5-9) - estivessem no lugar de
Jeremias (intercedendo por Israel naquele momento), Deus
não voltaria atrás em sua decisão.
Vê-se que os apologistas Católicos usam de um argumento
fraco, sem contexto e totalmente desprovido de alguma
verdade.
B. Apocalipse 6:9-11
Neste texto, após a abertura do quinto selo, surgem as
almas dos que foram mortos por causa de sua fé em Cristo
(mártires) e eles clamavam por Justiça. Diante deste texto, os
apologistas questionam: Se estes santos oram por si mesmos,
o que impede que eles orem por nós?
Como já vimos, os que morreram não têm mais nada a ver
com a obra que se faz na terra (Ec 9:6) e assim não podem
intervir nos assuntos terrestres. Ao usarem o texto de Ap 6:9,
os apologistas Católicos ignoram o contexto do livro do
Apocalipse, pois estes mortos não são santos (como nos
moldes Católicos), pois eram recém chegados da Grande
Tribulação (veja Ap 7:14), e não estavam orando ou
intercedendo, mas pedindo o cumprimento da promessa de
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Jesus: “Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça
porque eles serão fartos. ” (leia as palavras de Jesus em Mt
5:6,11,12). Assim sendo, eles não estavam orando ou
intercedendo, mas sim pedindo o cumprimento de uma
promessa que nos foi feita por Jesus Cristo.
Podemos concluir dizendo que os que morreram, não tem
mais parte com os vivos, embora façam parte da Igreja de
Cristo e ainda sejam herdeiros das mesmas promessas que
os vivos. No entanto, seu estado os impedem de agir em prol
dos vivos (Fp 1:21-24), mas apenas aguardam a ressurreição
para a vida eterna (leia Ap 6:11).

A Suposta Intercessão dos Mortos
“Recebidos na pátria celeste e vivendo junto do Senhor (cfr.
2 Cor. 5,8), não cessam de interceder, por Ele, com Ele e
n'Ele, a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos
que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre
Deus e os homens, Jesus Cristo (cfr. 1 Tim., 2,5), servindo
ao Senhor em todas as coisas e completando o que falta
aos sofrimentos de Cristo, em favor do Seu corpo que é a
Igreja (cfr. Col. 1,24).”
Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, parágrafo 49

O texto citado (Cl 1:24) está totalmente fora do contexto.
Completar o que resta das aflições de Cristo não tem nada a
ver com o que os Padres do Vaticano II sugerem acima. Basta
ler o versículo para se certificar disto.
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A questão é: Por que não existia um “São Noé”, “São
Moisés”, “São Enoque”? Por que Paulo, João, ou mesmo Pedro
não pediam intercessão de “São Elias”? Não estavam todos
eles (Noé, Moisés e Elias) mais perto de Deus?
Um caso ainda mais interessante é o de Abraão. Os Judeus
tinham tanta reverência com Abraão que lhe chamavam de
pai (Jo 8:53; At 7:2; Rm 4:12; Tg 2:2). Por que não “rezavam”
a Abraão? Será que Abraão não poderia ajudá-los?
Certamente não poderia, visto que Abraão sequer conhece os
que viveram depois dele (veja Is 63:16).
A Bíblia nos ensina a orar a Deus e somente a Ele (Mt 6:913; At 1:24-25 , 7.59-60, 4,24-30; 2 Co 12.8; Ap 22.20; Jo
15.16; 14.14; e etc). Deus exige devoção singular: “Então me
invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei.” (Jr 29:12);
poderia Deus ter sido mais claro?
A pergunta que fica é a seguinte: A Bíblia não fala de santos
intercessores no céu, então de onde o Clero Católico retirou
esta doutrina? Sabemos, baseados na Palavra viva de Deus
(Hb 4:12), que esta doutrina não procede das Sagradas
Escrituras inspiradas e portanto deve ser rejeitada.

Conclusão
Esta é uma das doutrinas mais conhecidas do Catolicismo,
pois o número de Santos canonizados pela Igreja Católica
sobe a cada ano. No ano de 375 d.C. os santos começam a
serem cultuados. Mais tarde, em 609 d.C. a “invocação dos
Santos e dos anjos” passa a ser doutrina da igreja. Já no ano
de 884 d.C. o Papa Adriano III aconselha a canonização dos
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santos. A doutrina da Comunhão dos Santos foi se formando
ao longo dos séculos e claramente não vinha dos
ensinamentos apostólicos, pois se fosse desta maneira, não
necessitaria de ser “ajustada” ao longo dos anos.
Sobre a Comunhão dos Santos, a Igreja Católica afirma que:



Os Santos no céu são parte do corpo de Cristo e nos
ajudam
Os Santos no céu podem interceder por nós

A doutrina Católica vai muito além do que vimos neste
capítulo. Esta oração aos Santos, clamando por sua
intercessão, é uma prática muitíssimo semelhante à
comunicação com os mortos – chamada necromancia –
proibida por Deus (Dt 18:11). Temos todos os motivos para
orar somente a Deus (Fp 4:6), e sabemos que ele nos ouve
(2Cr 7:14; Jr 29:12) e responde nossas orações (Mt 7:8; Jo
15:16, 16:23-26; Tg 5:16). Para que precisamos inventar
santos para interceder por nós? Jesus intercede por nós (Hb
7:25), o Espírito Santo intercede por nós (Rm 8:26), e a igreja
(corpo de Cristo) intercede por nós (Rm 15:30). Para que
precisaríamos inventar mais intercessores?
Sabemos que “É com ciúme que por nós anseia o Espírito,”
(Tg 4:5), isto por que as doutrinas obscuras do Catolicismo
têm traído ao Espírito Santo, trocando-o por santos. Nossas
orações são devidas somente a Deus e ele vela por este
princípio. Deus abomina a oração direcionada a ídolos (Is
44:17), como diz Paulo: “trocaram a verdade de Deus pela
mentira, e adoraram e serviram à criatura antes que ao
Criador,” (Rm 1:25). A doutrina do catolicismo da Comunhão
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dos Santos não é Bíblica e não tem bases nas sagradas
Escrituras. Devemos então dar crédito a tal ensinamento?
Será que tal doutrina procede de Deus?
Perguntas para meditação:
1. Como os mortos continuam a fazer parte do corpo de
Cristo, uma vez que o corpo de Cristo são os Cristãos
que estão sobre a terra agindo em favor do
Evangelho?
2. Onde a Bíblia ensina que os que morrem no Senhor
podem interceder por nós?
3. Se a Bíblia diz que eles não têm mais parte no que se
faz debaixo do sol, como podemos dizer que os
mortos podem nos ajudar?
4. Se os mortos podem interceder pelos vivos, porque
Paulo nunca pediu a intercessão de Estêvão? Ou de
João Batista? Ou de Tiago? Eles já não haviam morrido
(At 7:60; Mt 14:10-11; At 12:2) e estavam mais perto
de Deus?
5. Não estaria o Catolicismo usando de argumentos
muito mais duvidosos do que verdadeiros quando
afirmam que os que estão mortos podem interceder
pelos vivos?
6. Na Bíblia não se registra nenhuma oração feita a
algum “santo”. Por que então a Igreja Católica afirma
que isso é Bíblico?
7. A única base “Bíblica” de que se serve a Igreja Católica
para provar a intercessão dos santos é proveniente de
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um livro cuja inspiração é altamente duvidosa. Podese, portanto, crer nisto?
8. Merece crédito o dogma da Comunhão dos Santos?
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“Olhai para mim, e sede salvos, vós, todos os confins da terra;
porque eu sou Deus, e não há outro.”
ISAÍAS 45:22

A

doutrina mais importante da Igreja Católica sem
dúvida é a doutrina mariana. A mãe de Jesus é a
figura central da Igreja Católica Romana, prova disto
é que a figura de Maria é associada diretamente com a Igreja
Católica, o que não acontece com a figura de Jesus.
O Catolicismo dá suma importância para Maria em suas
celebrações. Não há nenhuma celebração da Igreja Católica
em que Maria não seja citada. Esta importância de Maria vai
de simples folhetos de evangelismo até as famosas missas de
natal e páscoa do Vaticano. Tal importância leva os fiéis
Católicos a terem mais apreço pela figura de Maria do que
pelos santos ou o próprio Deus.
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A Igreja Católica Romana ensina várias coisas sobre Maria
que não estão contidas na Sagrada Escritura, e isso é sabido
de todos os Católicos. Dentre as várias bases que a Igreja
Romana cita para aderir doutrinas à sua dogmática marina,
podemos destacar as famosas “Aparições” de Maria ao longo
da idade média e até mesmo nos dias atuais. Em várias
supostas aparições, Maria dita dogmas e doutrinas acerca de
si, os quais são levados à cúria romana e posteriormente
transformados em dogmas da Igreja. Abaixo, há uma
pequena relação com algumas das adições à doutrina
Mariana feita pelo Catolicismo ao longo dos anos:
1) No concílio de Éfeso, no ano de 431, decidiram
chamá-la de “Mãe de Deus”
2) No Concílio de Latrão, no ano de 649, proclamaram
sua virgindade. Muitos pais da igreja (antecedentes à
formação da Igreja Católica) como Teturliano,
Euzébio, Santo Irineu, Epifaneo, Hegesipo, Helvidio
não acreditavam neste ensinamento. Eles criam que
Maria teve outros filhos com José, da forma que a
Bíblia ensina.
3) No Concílio de Nicéia, ano de 787, instituíram o até
então inexistente culto à Maria.
4) O Papa Pio IX decreta a Imaculada Conceição de Maria
em 1854.
5) Em 1950 a igreja Católica decretava a Assunção de
Maria.
É importante que os leitores Católicos saibam que neste
capítulo, iremos analisar só algumas das afirmações que a
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Igreja Católica faz acerca de Maria. Gostaria que cada leitor
observasse cada ponto com muita sinceridade e entendesse a
importância de se crer somente em Deus como base de fé,
salvação e livramento.
Começaremos falando sobre os títulos que Maria recebeu
ao longo dos anos e depois falaremos sobre seu papel dentro
do cristianismo da forma que ensina o Vaticano.

A Imaculada Conceição
“a Virgem Imaculada, preservada imune de toda a mancha
da culpa original,”
Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, parágrafo 59

“a sua santidade, já plena na Conceição imaculada”
Marialis Cultus, Conclusão

“A doutrina que sustenta que a beatíssima Virgem Maria,
no primeiro instante da sua Conceição, por singular graça
e privilégio de Deus onipotente, [...] foi preservada imune
de toda mancha de pecado original, essa doutrina foi
revelada por Deus, e por isto deve ser crida firme e
inviolavelmente por todos os fiéis.”
Bula Ineffabilis Deus, parágrafo 41

Com estas afirmações o Vaticano ensina que Maria foi
preservada do pecado desde sua concepção, isto é, Maria
nasceu sem pecado algum. O pecado conhecido como pecado
original é a semente pecaminosa (incluindo suas
consequências como a morte física, doenças, etc) herdadas
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de Adão e Eva. Segundo afirma o Catolicismo, Maria foi
preservada deste pecado.
Antes de começarmos a analisar isso junto à Bíblia,
gostaria de destacar algo em uma das afirmações do
Vaticano. Na última transcrição a cúria Romana afirma que
esta doutrina foi revelada por Deus, isto é, provém de uma
revelação extrabíblica e portanto, pode ser criticada,
colocada em dúvida e analisada com base em uma fonte
confiável, que no caso, é a Palavra viva de Deus.
Maria era humana, descendente de Adão e Eva como todos
nós somos. Não há motivo para que fosse “divinamente”
preservada do pecado original. A Bíblia nos ensina diferente:
“Eis que eu nasci em iniqüidade, e em pecado me concedeu
minha mãe.“ (Sl 51:5). O apóstolo Paulo ainda afirma isso
categoricamente: “pela desobediência de um só homem muitos
foram constituídos pecadores,” (Rm 5:15). A única exceção é
Cristo, em razão de ter nascido por virtude do Espírito Santo
sem um pai humano, esse não foi o caso de Maria, pois ela
nasceu de pai e mãe humanos (Joaquim e Ana segundo as
tradições Católicas).
A Bíblia não diz que Maria foi preservada do pecado
original, ou seja, da mancha do pecado de Adão. O
Catolicismo novamente volta-se para sua Sagrada Tradição e
suas revelações. Mais uma vez eu pergunto aos Católicos
sinceros: Será que esse ensinamento veio realmente de
Deus? Ou será invencionice dos homens? Como Paulo nos
ensina: “Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas
ao seu ventre; e com palavras suaves e lisonjas enganam os
corações dos inocentes.” (Rm 16:18). Que palavras suaves são
estas: “por singular graça e privilégio de Deus onipotente, foi
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preservada imune de toda mancha do pecado original”!!
Pensem nisto os Católicos sinceros: Será que isso é verdade?
Tem algum lugar onde posso procurar esta resposta? Creio
que sim, e Jesus nos diz onde: “a tua palavra é a verdade.” (Jo
17:17).

Sem Pecado
“Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo
pecado pessoal ao longo de toda a sua vida”.
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 493

“e durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de
Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 411

Esta declaração da Igreja Católica dá a Maria o status de
santa - sem nenhum pecado - durante toda a sua vida na
terra. Esta ideia é errada e não se encontra nas páginas da
Bíblia. Esta doutrina “divinamente revelada” ao catolicismo é
refutada por Paulo em Romanos 3:23: “Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus;”.
O que mais acho de interessante nas declarações do
catecismo da Igreja Católica é que, segundo afirma, Maria foi
preservada de todo pecado por uma “graça especial de
Deus”. Nunca na Bíblia é mencionada uma “graça especial” de
Deus para que não pequemos, pelo contrário, Deus sempre
nos convida a sermos Santos (leia 1Pe 1:14-16). Se Deus
pudesse, por sua graça, conceder-nos um “poder” ou algo
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semelhante que não nos deixasse pecar, por que não usou
isso com todos nós? E por que usaria isso com Maria? Por
que ele preferiu enviar seu filho para sofrer e ter uma morte
extremamente dolorosa em nosso lugar, se ele pudesse
apenas nos conceder este tipo de graça?
Ao contrário do que afirma o Catolicismo, a Bíblia mostra
alguns versículos que mostram que Maria, assim como toda
humanidade, pecou e cometeu erros. Senão vejamos:
1) Lucas 2:22-24 – Este texto mostra Maria e José indo a
Jerusalém para circuncidar Jesus segundo a lei e “para
oferecerem um sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor:
um par de rolas, ou dois pombinhos.” (Lc 2:24). Ora, para que
oferecer sacrifícios? Veja o que diz a lei para o caso de Maria:
“E, quando forem cumpridos os dias da sua purificação, seja
por filho ou por filha, trará um cordeiro de um ano para
holocausto, e um pombinho ou uma rola para oferta pelo
pecado, à porta da tenda da revelação, o ao sacerdote, o qual
o oferecerá perante o Senhor, e fará, expiação por ela; então
ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à
luz menino ou menina. Mas, se as suas posses não bastarem
para um cordeiro, então tomará duas rolas, ou dois
pombinhos: um para o holocausto e outro para a oferta pelo
pecado; assim o sacerdote fará expiação por ela, e ela será
limpa.” (Lv 12:6-8).
Veja que Maria e José levariam a oferta para o holocausto e
outra (duas rolas e dois pombinhos) para a oferta pelo
pecado da mulher segundo mandava a lei de Deus. Maria
tinha a mesma natureza que qualquer outra mulher de sua
época. Maria obedeceu a lei sem nenhum privilégio especial,
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esperando os dias previstos de sua purificação (Lv 12:2,6 –
Lc 2:22).
2) Lucas 1: 47 – Este texto faz parte de uma declaração
inspirada de Maria que o catolicismo chama de “Magnificat”.
No texto em questão Maria diz: “e o meu espírito exulta em
Deus meu Salvador;”. Maria estava se referindo a Deus na
pessoa de Jesus, o Salvador. Se Maria não tivesse pecado, por
que precisaria de um salvador? O anjo disse a José em sonho:
“a quem chamarás JESUS; porque ele salvará o seu povo dos
seus pecados.” (Mt 1:21). Se Maria não tivesse pecado, não
precisaria de um salvador, visto que o pecado nos afasta da
comunhão com Deus, a qual só o sangue de Jesus pode
restaurar (1Jo 1:7; Hb 10:19-24). Se ela não tivesse pecado,
não precisaria do sangue de Jesus. Mas sabemos que ela
precisou de um salvador, o que revela que ela era pecadora
como todos nós, passando a ser santa após a morte
redentora de Jesus, como todos nós podemos ser santos.
Não estou fazendo apologia do pecado, nem acusando
Maria de pecar e muito menos denegrindo seu nome, estou
apenas mostrando que este ensinamento da Igreja Católica
está errado. A Bíblia diz que “Se dissermos que não temos
cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não
está em nós.” (1Jo 1:10). Todos somos pecadores, como diz
Paulo: “Portanto, assim como por um só homem entrou o
pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a
morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram.”
(Rm 5:12).
Todos somos pecadores e necessitamos do precioso
sangue de Jesus. Maria precisou, assim como João, Paulo,
José, Estêvão, todos eles. Então, eles confessaram seus
pecados e obtiveram o perdão de Deus (1Jo 1:9). Não há
nada na Bíblia que excetue qualquer ser de completa
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natureza humana de ter pecado. Podemos perguntar: De
onde o Catolicismo tirou que Maria nunca pecou? Por mais
que respeitemos grandes heróis da fé, não precisamos
inventar mentiras sobre eles para engrandecê-los. Maria foi
uma grande mulher, heroína da fé, mas também pecou e
cometeu erros, como todos nós.

Sempre Virgem
“O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal
levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de
Maria,”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 499

“Jesus é o Filho Único de Maria.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 501

A origem desta suposta virgindade permanente nasceu no
século II e até então era desconhecida. Baseado no “Proto
Evangelho de Tiago” e o “Evangelho de Pedro”, Orígenes
começou a difundir tal ideia abraçada pouco depois por
Epifânio. Essa ideia errada sobre Maria ganhou força
somente após o século IV com Jerônimo. É interessante
ressaltar que Orígenes, Epifânio e Jerônimo eram adeptos do
ascetismo e da vida monástica que incluía a castidade. Mais
tarde esta ideia errônea foi remodelada e agora é um dogma
da Igreja Católica Romana.
A Bíblia fala sobre “irmãos de Jesus” em vários textos (Mt
12:46-47, 13:55-56; Mc 6:3; Jo 2:12, 7:5; At 1:14; Gl 1:19),
diante dos quais é impossível dizer que Maria permaneceu
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sempre virgem. A questão é: Se há tantos textos que falam
sobre os irmãos de Jesus, como a Igreja Católica consegue
ensinar essa doutrina? Assim, podemos concluir novamente
que o Catolicismo inventou mais uma mentira para tentar
engrandecer Maria, embora como sendo a escolhida de Deus
para ser mãe de Jesus, não precisasse desse “título” de
sempre virgem para ter sido uma grande mulher. Isto
também nos leva a pensar em uma coisa: Maria era casada
com José, e, portanto tinha direito de ter outros filhos; será
que o Catolicismo vê alguma coisa impura na concepção de
uma criança? Se ela era casada, ela poderia engravidar e ter
outros filhos depois de Jesus. O que o Catolicismo vê de
impuro nisso, a ponto de inventar sua perpétua virgindade?
Há por acaso alguma impureza no ato sexual de pessoas
casadas?
É claro que o catolicismo sabe da existência dos textos
citados acima (que falam dos irmãos de Jesus), então tiveram
que explica-los. Uma das explicações pode-se encontrar no
rodapé da Bíblia Católica Edição da Palavra Viva de 1954,
comentando Mateus 12:46: “Os Judeus chamavam
<<irmãos>> os parentes em geral. Abraão chama irmão a seu
sobrinho Lot (Gn 13,8).” Vamos analisá-lo mais
profundamente.
A palavra grega para irmão é “Adelphos” (do original
grego “αδελφοι”) usada em todos os textos citados acima.
Inclusive no texto mais objetivo: “Não é este o filho do
carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos
Tiago, José, Simão, e Judas?” (Mt 13:55). Além de citar os
irmãos de Jesus, Mateus ainda os nomeia. A questão principal
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é: Poderiam estes (Tiago, José, Simão e Judas) serem primos
ou parentes de Jesus? Creio que não e a razão é simples.
É verdade que o hebraico original das Escrituras é pobre e
não tem uma palavra definida para “primo” ou “parente”,
mas quando a palavra hebraica para irmãos “achim” (do
original hebraico “
“) é utilizada para parentes, o
contexto deixa claro que se trata de parentes e não do
sentido literal (como podemos ver em 1Cr 23:21-22). O
argumento Católico só seria verdadeiro, se o Novo
Testamento fosse escrito em português; mas obviamente não
foi.
Sabemos que o Novo Testamento foi escrito em Grego, em
uma forma de escrita chamada “Koiné” (uma forma simples
de escrita, de fácil entendimento). Nos manuscritos do Novo
Testamento, a palavra “adelphos” aparece 343 vezes sendo
usada para irmãos no sentido literal (Mt 4:21, 19:29) e no
sentido metafórico – ou figurativo de divina filiação adotiva
– (Mt 12:49; At 1:16; 21:27), mas nunca para parentes
próximos. O argumento da Igreja Católica é fraco em si
mesmo e contradiz a gramática grega; uma verdadeira
falácia.
O grego do Novo Testamento contém duas palavras para
parentes próximos: a palavra “Sugenes” (do original
“ςυ ενησ”) que significa parente próximo ou primo; e a
palavra “Anepsios” (do original “ανεψιοσ”) que significa
primo. Veja alguns casos onde estas duas palavras são
empregadas:
I.

“Eis que também Isabel, tua parenta concebeu um filho
em sua velhice;” (Lc 1:36)
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II.
III.
IV.

“Saudai a Herodião, meu parente.” (Rm 16:11)
“Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a
quem Pedro cortara a orelha,” (Jo 18:26)
“e Marcos, o primo de Barnabé” (Cl 4:10)

No último caso (IV), a palavra no original é “anepsios”; nos
demais (I, II e III), a palavra no original é “sugenes”. Tudo
isso nos leva a uma pergunta: Se Tiago, José, Simão e Judas
eram primos ou parentes de Jesus, por que os escritores do
Novo Testamento optaram por usar a palavra “adelphos” e
não “sugenes” ou “anepsios”? Se eram primos de Jesus, por
que Mateus usou a palavra “adelphos” (irmão) e não a
palavra “anepsios” (primo)?
Um dos irmãos de Jesus que aparece em Mateus 13:55
volta a ser mencionado por Paulo: “Mas não vi a nenhum
outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. “ (Gl
1:19). A palavra usada para irmão neste verso é “adelphos”.
Mesmo que somente o argumento da língua grega seja
suficiente, a Bíblia ainda nos dá mais algumas informações
nas entrelinhas:
a) Mateus 1:25
O texto diz: “e não a conheceu enquanto ela não deu à luz
um filho; e pôs-lhe o nome de JESUS.”. A palavra “enquanto”
(do original “εωσ – heos”) significa até, por este tempo –
limite de tempo ou espaço. Pelo contexto, entende-se que
José não conheceu (expressão usada para relação sexual) até
que ela deu a luz ao seu primeiro filho; assim, depois que
Jesus nasceu, José e Maria tiveram um casamento normal da
época, tendo vários filhos. Esse argumento sozinho pode não
ser suficiente para provar que Jesus teve irmãos, mas em
conjunto com vários outros textos, é fácil perceber essa
verdade Bíblica.
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b) Lucas 2:7
O texto diz: “e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em
faixas e o deitou em uma manjedoura,”. Devemos nos
concentrar nas palavras que o médico Lucas usou para
entendermos seu pensamento ao escrever este verso.
Lucas se dirigiu a Jesus como “primogênito” de Maria. No
original grego, Lucas utilizou a palavra “prototokos” (do
original grego “πρωτοτοκοσ”) que significa literalmente
primeiro gerado, primeiro filho. Desta forma, Lucas nos
transmite a ideia de que Jesus foi o primeiro filho de Maria e
não o único. Se Jesus fosse o único filho de Maria, ele teria
usado a palavra “monogenes” (do original “μονο ενησ”) que
significa unigênito, único filho, como fez João em Jo 3:16 para
indicar que Jesus é o único Filho de Deus.
Muitos Católicos argumentam que no episódio da cruz
Jesus deixou sua mãe aos cuidados de João (Jo 19:26-27),
pois se ele tivesse irmãos, certamente deixaria sua mãe aos
cuidados deles. À primeira vista pode até parecer um
argumento bem interessante, mas a razão de Jesus não ter
deixado sua mãe sob o cuidado de seus irmãos é simples:
“Pois nem seus irmãos criam nele.” (Jo 7:5), como profetizado
no Salmo 69: “Tornei-me como um estranho para os meus
irmãos, e um desconhecido para os filhos de minha mãe.” (Sl
69:8). Jesus não deixou sua mãe aos cuidados de seus irmãos
porque eles eram descrentes, porém há relatos de que
vieram a se converter tempos depois (At 1:14; Gl 1:19).
Outro argumento levantado pelos Católicos, apologistas e
Teólogos que creem nesta doutrina é o texto de Lucas 2:4142 que diz: “Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à
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festa da páscoa. Quando Jesus completou doze anos, subiram
eles segundo o costume da festa;”. Segundo argumentam
eles, os irmãos de Jesus não são mencionados nestes textos,
portanto, eles não existiram. Porém, o simples fato de o
escritor, no caso Lucas, não mencionar a presença dos
irmãos de Jesus não significa em hipótese alguma que eles
nunca existiram. Prova disto é que nos evangelhos de
Mateus, Marcos e Lucas, a presença de João junto à cruz é
omitida (veja Mt 27:56; Mc 15:40-41; Lc 23:49), porém, em
seu Evangelho, o próprio João afirma que estava junto à cruz
(leia Jo 19:25-27). Além deste fato, há várias outras partes na
Bíblia de relatos onde pessoas são omitidas quando na
verdade estavam presentes. Desta forma, podemos concluir
que o argumento de que Jesus não tinha irmãos baseado no
texto de Lucas 2:41-42 é muito fraco e não pode sustentar tal
ensinamento.

Medianeira ou Intercessora?
“Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na
Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora. protetora,
medianeira”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 969

“Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de
advogada, auxiliadora, socorro, medianeira”
Concílio Vaticano II,Lumen Gentium, parágrafo 62
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Nas duas transcrições vemos uma das maiores
incoerências teológicas já formuladas sobre a pessoa de
Maria dentro do Catolicismo. Tanto o Catecismo da Igreja
Católica como o Concílio Vaticano II afirmam que Maria é
invocada na Igreja Católica sob o título de medianeira.
O apóstolo Paulo responde diretamente às declarações
Católicas dizendo que “há um só Deus, e um só Mediador entre
Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,” (1Tm 2:5). Existe
alguma verdade mais clara do que esta? Entre os homens e
Deus há um único Mediador e seu nome é Jesus Cristo.
O clero Católico tenta se esquivar desta vergonha dizendo
que o termo “medianeira” deve ser compreendido como
“intercessora”. Mas então porque eles escreveram
medianeira e não intercessora? Há um abismo de diferença
entre mediador e intercessor. Será que eles não sabiam
disto?
Na verdade, a Igreja Católica não retira o verdadeiro
sentido da palavra “Mediador”. Ensinam eles que a mediação
de Maria é “menor” que a de Jesus e una a ela, isto é, a
mediação de Maria na verdade é uma “submediação” junta
com a de Jesus. O leitor já deve ter percebido que o
Catolicismo se esquiva da simplicidade do evangelho usando
artimanhas muito mal feitas para tentar validar suas
doutrinas errôneas. A Bíblia ensina que há um único
mediador entre Deus e os homens (1Tm 2:5), portanto é
necessário que também haja uma única mediação. Onde a
Bíblia diz que Maria é mediadora? Onde ela é chamada de
mediadora? Somente a Sagrada Tradição do Vaticano é quem
diz isto.
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A maioria dos Católicos, de forma bem generalizada, citam
o episódio das bodas de Caná (leia Jo 2:1-10) para provar
que Maria é intercessora. Neste episódio bem conhecido,
Maria teria intercedido em favor dos noivos para que Jesus
operasse um milagre, o que acabou sendo o primeiro milagre
de Jesus, quando este transformou a água em vinho. Muitos
apologistas Evangélicos fazer verdadeiros compêndios
teológicos para refutar esse argumento Católico, no entanto,
isso não é necessário. Abaixo, temos um diálogo fantasioso
sobre esse caso:
Católico – Veja aqui em João 2:1-10. Maria não intercedeu
em favor dos noivos?
Evangélico – Sim.
Católico – Jesus não operou o milagre?
Evangélico – Sim.
Católico – Maria não fez Jesus adiantar sua hora para
operar este milagre?
Evangélico – Sim.
Católico – Então por que Maria não pode interceder por nós?
Evangélico – Porque neste episódio de Caná, Maria estava
viva e poderia interceder por qualquer pessoa, assim como
fez o centurião em Mateus 8:5-6; o chefe da sinagoga em
Mateus 9:18; a mulher Cananéia em Mateus 15:22 e tantos
outros. Mas responda-me: onde está escrito que Maria
poderia continuar a interceder depois de falecer?
Enquanto Maria estava viva ela poderia interceder por
quem quisesse, o próprio apóstolo Paulo pede aos cristãos
romanos que orassem por ele: “Rogo-vos, irmãos, por nosso
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Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis
juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus,” (Rm
15:30). Interceder é bom e traz diversas bênçãos para todos,
tanto para quem ora quanto para quem recebe. Porém, não
há na Bíblia uma única ordem do tipo “Rogo-vos irmãos que
quando partirem para perto de Cristo não cessem de
interceder por nós”, simplesmente não existe isso nas
Sagradas Escrituras. A Bíblia é clara e objetiva: só os vivos
podem interceder por outros vivos.
Se o leitor for Católico, peço que leia os Evangelhos e faça a
si mesmo esta pergunta várias vezes: Por que devo acreditar
em algo que não está escrito na Palavra de Deus? Creio que o
Espírito Santo lhe ajudará a responder esta pergunta!

Assunta ao céu?
“Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de
toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida
terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 966

O Catecismo da Igreja Católica afirma com toda a
veemência que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma.
Isso, dizem os apologistas Católicos, é o que possibilita a
Maria interceder por seus fiéis, uma vez que ela foi levada ao
céu pelo próprio Deus para ser coroada como rainha e
receber o posto de intercessora dos homens.
No entanto, a Sagrada Escritura não diz absolutamente
nada sobre uma suposta assunção de Maria ao céu.
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Realmente há casos na Bíblia de arrebatamentos e
transladações como Elias (leia 2Rs 2:11) e Enoque (veja Hb
11:5), mas não diz nada sobre uma “assunção” de Maria.
A verdade é que a Bíblia mantém um silêncio considerável
sobre Maria depois dos Evangelhos. Ela só é citada uma vez
no livro de Atos e depois simplesmente não aparece mais,
nem nas epístolas, nem no livro do Apocalipse. Permita-me
apresentar dois fatos interessantes para que o leitor possa
analisar:
Fato 1 - O Apocalipse
Um fato bem interessante de se analisar é o seguinte:
Quando João foi preso na ilha de Patmos, sofreu um
arrebatamento em espírito e viu os céus abertos onde
presenciou grandes fatos e entre eles o fim dos tempos.
Nesta grande oportunidade, João viu Deus Pai sobre o
trono (Ap 4:2, 10, 5:1,13, 20:21, 21:5), viu a Jesus Cristo
glorificado (Ap 1:12-16, 5:8, 6:1, 14:1, 19:11-13), viu o
Espírito de Deus (Ap 1:4, 4:5, 5:6, 22:17) e viu as hostes
celestiais (Ap 4:6, 8, 5:2, 7:2, 8:3, 10:1, 9 etc), mas não faz
nenhuma menção de Maria no céu como Rainha do Céu,
Rainha dos Anjos ou coisa parecida. Se Maria é uma figura
glorificada no céu, como Rainha, por que João não a viu?
Pensem os Católicos sinceros: Se Maria realmente foi assunta
ao céu onde desempenha um papel extraordinário como Mãe
dos Homens - e segundo a Igreja Católica ela é uma
importante figura escatológica - por que ela não estava
presente no relato do Apocalipse?
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Fato 2 - O Silêncio Apostólico
Outro fato interessante é que os apóstolos, assim como os
demais escritores do Novo Testamento, nem sequer
mencionaram algo sobre a suposta assunção de Maria. Paulo
chega até mesmo a falar sobre alguém que foi arrebatado ao
terceiro céu (2Co 12:2), mas não fala nada sobre a
“assunção” de Maria. Os casos de arrebatamento foram
registrados: Enoque (Hb 11:15) e Elias (2Rs 2:11). Ora, não
seria a “assunção” de Maria muito mais importante para a
Igreja de Cristo do que o arrebatamento de Enoque? Então
por que o caso de Enoque foi registrado e o de Maria não?
Interessante não é mesmo? Creio que se ela realmente
tivesse
sido
“assunta
ao
céu”,
os
escritores
neotestamentários teriam registrado este importante fato.
Gostaria ainda de destacar mais uma vez a base
doutrinária da Igreja Católica. A Bíblia Católica traduzida
pelo Pe. Antônio Pereira de Figueiredo faz uma declaração
muito interessante em um especial sobre a suposta vida de
Maria após os Evangelhos. Diz o texto comentando o tema
“Morte e Assunção de Maria”:
“A Escritura não nos fala sobre a vida de Maria depois de
Pentecostes, mas as lendas são numerosas.”
Pode a verdade revelada por Deus aos homens ser frutos
de lendas? Deus deixaria sua palavra viva (Hb 4:12), eterna
(Sl 119:160) e verdadeira (Jo 17:17) tornar-se uma lenda? É
exatamente isso que os padres do Vaticano dizem quando
afirmam que suas convicções sobre Maria são baseadas em
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lendas. Pergunto aos Católicos: podemos crer no que o
Vaticano diz sobre Maria? Ou nos decidiremos pelo que a
Bíblia nos diz dela?

Orações para Maria
“Nos inúmeros hinos e antífonas que exprimem essa
oração [...] confia à Mãe de Jesus as súplicas e louvores
dos filhos de Deus,”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2675

“este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas
dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, tal como o
Santo Rosário, "resumo de todo o Evangelho".”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 971

A Igreja Católica é famosa por sua imensa grade de
orações, ladainhas e rezas. A mais famosa de todas as
orações Católicas é sem dúvida a “Ave Maria”.
Essa oração está presente em esmagadora maioria no
chamado rosário mariano. . O rosário é dividido em terços,
que são filetes com cerca de 60 contas onde cada uma
representa uma oração a ser feita. Um terço conta com
cinquenta Ave-Marias e apenas dez Pai Nossos, isto é, para
cada um Pai Nosso, reza-se dez Ave-Marias; assim, são feitas
dez vezes mais orações à Maria do que a Deus. Isso é fato e
qualquer Católico sabe muito bem disto. Aliás, em uma de
suas diversas “aparições”, Maria teria pedido aos seus fiéis
Católicos do mundo todo que não deixassem de rezar o
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rosário - que são três terços, totalizando trinta Pai Nossos e
cento e cinquenta Ave-Marias.
Particularmente, considero isso um absurdo teológico. A
Bíblia não nos ensina em lugar algum a orar a Maria. Em
nenhuma passagem das Escrituras existe alguma ordem ou
algo que dê margem a tal atitude. A Bíblia é enfática até
demais na singularidade de devoção que Deus exige de nós.
Pergunto: por que motivo alguém faz uma oração para
Maria? A Bíblia ensina-nos a fazer isso?
O Catecismo da Igreja Católica faz uma análise de cada uma
das frases que compõe a oração Ave-Maria nos parágrafos
2676 e 2677. Eu também gostaria de fazer tal análise,
comparando as frases da oração com o que nos ensina a
Bíblia Sagrada, que é a Palavra viva de Deus:
“Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco”
Este é o começo da oração e já identifica seu alvo: Maria.
Em toda a Bíblia, as orações dos servos de Deus têm como
alvo o Deus Todo-Poderoso e quando esta oração é
direcionada a qualquer criatura torna-se uma oração
idólatra. Basta ler a Bíblia para constatar este fato: “Então me
invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei.” (Jr 29:12).
Somente Deus deve ser o alvo de nossas orações, pois ele diz:
“Fala aos Filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o SENHOR, vosso
Deus” (Lv 18:2).
“Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do
vosso ventre, Jesus”
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Esta é a declaração que Isabel fez à Maria quando esta foi
visitá-la (Lc 1:39-56). Segundo o clero romano, esta é uma
forte prova da superioridade de Maria às demais criaturas.
Na verdade, não há nada demais na declaração de Isabel.
Realmente Maria é bendita entre as mulheres, pois recebeu
privilégio peculiar de ser a Mãe de Jesus, porém, isto não
significa que ela é superior às demais criaturas. Um exemplo
é Jael mulher de Heber: “Bendita entre todas as mulheres será
Jael” (Jz 5:24). Perceba que Jael também é chamada de
bendita entre todas as mulheres. Seria Jael superior às
demais criaturas?
Maria foi uma serva fiel de Deus, portanto é bendita como
todos os servos de Deus são benditos (leia Dt 28:1-6; Mt
25:34).
“Santa Maria, Mãe de Deus,”
Aqui começa a segunda parte da oração, onde Maria é
chamada de “Mãe de Deus”. Este título também sugere um
erro teológico. O Catolicismo afirma acertadamente que
Jesus é Deus; porém, erra ao dizer que, como Maria é mãe de
Jesus, ela é mãe de Deus.
Jesus tinha duas naturezas: humana e divina. Ele era o
Deus-Homem. Maria não era mãe da natureza divina de
Jesus, mas tão somente da natureza humana. Maria não
gerou em seu ventre o Deus Jesus Cristo, pois este já existia
antes dela; ela gerou o Jesus Homem. Portanto, Maria não é
mãe de Deus, mas sim, mãe de Jesus homem.
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Felizmente – e isso não é surpresa nenhuma – a Bíblia
chama Maria de mãe de Jesus em várias passagens (veja Jo
2:1,3; At 1:14), mas nunca a chama de mãe de Deus.
“Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte”
Este é o fim da oração, onde a intenção é clamar pela
intercessão (ou mediação ?) de Maria. Sobre esta parte, diz o
Catecismo da Igreja Católica: “Pedindo a Maria que reze por
nós, reconhecemo-nos como pobres pecadores e nos dirigimos
à "Mãe de misericórdia", à Toda Santa”. Interessante não é
mesmo? Maria aqui é chamada de “Mãe de misericórdia” e de
“Toda Santa”. A Bíblia frequentemente afirma que “o Senhor
teu Deus é Deus misericordioso” (Dt 4:31- Êx 34:6; Ne 9:31; Sl
116:5; Jl 2:13) e não obstante afirma isto de Jesus também
(Hb 2:17). Por isto Deus nos diz: “Quando pois clamar a mim,
eu o ouvirei, porque sou misericordioso.” (Êx 22:27).
Amigo Católico, como o Catolicismo pode sugerir que
Maria pode usar de misericórdia e Deus não? Por que
devemos nos dirigir à “Mãe de misericórdia” e não ao Deus
de misericórdia? A Bíblia afirma que “A benignidade do
Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim;
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade” (Lm 3:2223). Recorramos ao Deus de toda misericórdia, pois como a
própria Maria disse, “a sua misericórdia vai de geração em
geração sobre os que o temem” (Lc 1:50).
Outra coisa interessante que o Catecismo fala sobre esta
última frase da oração é: “Entregamo-nos a ela "agora", no
hoje de nossas vidas. E nossa confiança aumenta para desde já
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entregar em suas mãos "a hora de nossa morte".”. É isso que a
oração Ave-Maria diz quando reza: “agora e na hora de nossa
morte”. Perceba que a Igreja Católica escreve “desde já
entregar em suas mãos a hora da nossa morte”. Será que é
isso que Jesus nos ensinou? Devemos deixar nossa vida nas
mãos de Maria?
Quando Jesus morreu na cruz ele orou dizendo: “Pai, nas
tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23:46), o que mais
tarde foi repetido por Estêvão: “Senhor Jesus, recebe o meu
espírito.” (At 7:59). A Bíblia nos ensina a deixar nossa vida
aos cuidados de Jesus, pois ele é o Salvador (Lc 2:11; Jo 4:42;
Ef 5:23; Fp 3:20; 2Tm 1:10 ) e o único caminho até o Pai (Jo
14:6; 1Tm 2:5; Hb 7:25;). Ele mesmo diz: “Eu sou a
ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que morra,
viverá;” (Jo 11:25).
Pensem os Católicos sinceros: Aos cuidados de quem você
deixará sua vida? Maria deixou a vida dela aos cuidados de
Deus (Lc 1:38), devemos imitá-la, deixando nossa vida aos
cuidados de Deus, e somente dele.
O terço na verdade é uma tipificação de todas as orações
da Igreja Católica. Em um terço, a oração Ave-Maria é
repetida cinquenta vezes sem a alteração de nenhuma
palavra. Jesus nos ensina a fazermos diferente: “E, orando,
não useis de vãs repetições, como os gentios; “ (Mt 6:7). Jesus
define a repetição de palavras como uma prática
característica de pessoas que não têm um relacionamento
com Deus, que oram a deuses mortos. As orações grafadas na
Bíblia são espontâneas e não repetições. Por que Deus se
agradaria de palavras repetidas?
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Uma coisa interessante sobre este fato é que Deus pode
ouvir nossas orações, pois ele é Onisciente e Onipresente (Sl
139:7-10; Mt 18:20; Jo 16:30). Desta forma, Deus pode estar
em todos os lugares ao mesmo tempo e ouvir todas as
pessoas do mundo ao mesmo tempo. Maria é uma criatura,
portanto é finita e não poderia ouvir as diversas petições de
milhares de pessoas do mundo todo ao mesmo tempo. Como
ela pode ouvir e entender a oração de cada um se ela não é
Onisciente nem Onipresente?

Respeito pelo nome de Maria
“O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus,
isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus
Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2146

O segundo mandamento na verdade, é uma proibição da
confecção de esculturas para o culto divino (Êx 20:4-6). O
segundo mandamento a que a Igreja se refere acima, na
verdade é o terceiro: “Não tomarás o nome do Senhor teu
Deus em vão;” (Êx 20:7).
O mandamento fala sobre o nome de Deus que deve ser
tido com reverência e nunca pronunciado de forma
desrespeitosa. A Igreja Católica, no entanto, aplica esse
mandamento aos santos e à Maria, o que é um total absurdo.
O mandamento deixa muito bem explícito o nome que deve
ser respeitado: “o Senhor teu Deus”. Será que o Vaticano não
sabe que Maria e os santos não são Deus?
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É verdade que devemos respeitar a crença religiosa de
todos os homens, evitando usar termos baixos que os
ridicularizam e até mesmo atos agressivos contra símbolos
religiosos da crença alheia. A Bíblia nos ensina a termos
respeito pela forma religiosa alheia, isto, porém, sem ocultar
a verdade, expondo os erros e equívocos destas crenças.
Creio que os Evangélicos e Protestantes em geral têm grande
consideração por Maria, da forma que a Bíblia a coloca. São
minoria os que preferem ridicularizar e zombar a ideia
Mariana propagada pela igreja Católica do que apenas
informar aos Católicos sobre os equívocos desta crença, o
que seria muito mais frutífero para o Reino de Deus.

A Veneração de Maria
“Com efeito desde remotíssimos tempos, a bem-aventurada
Virgem é venerada sob o título de 'Mãe de Deus', sob cuja
proteção os fiéis se refugiam suplicantes em todos os seus
perigos e necessidades (...) Este culto (...) embora
inteiramente singular, difere essencialmente do culto de
adoração que se presta ao Verbo encanado e igualmente
ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente";
este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas
dedicadas à Mãe de Deus e na oração Mariana, tal como o
Santo Rosário, "resumo de todo o Evangelho".”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 971

Os Evangélicos e Protestantes têm, desde a reforma até os
dias atuais, apregoado que o Catolicismo é um sistema
idólatra. Os Católicos, por sua vez, sempre se defenderam de
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tal acusação da forma que lhes era possível. Se o caro leitor
for Católico, sinta-se convidado a analisar de forma sincera
as ideias que irei propor neste item, pois considero esse
assunto um dos mais importantes dentro da doutrina
Mariana do Catolicismo.
A citação retirada o Catecismo da Igreja Católica afirma
que Maria não é adorada, mas tão simplesmente venerada e
honrada com um culto particular que difere do culto
prestado unicamente a Deus. Tentando aperfeiçoar este
argumento, a Igreja Católica criou três tipos de culto com
definições e alvos diferentes. Entendamos estes três tipos:
a) Dulia
A palavra Dulia vem do grego Douleuo (no original
“δουλευω“) que significa “servir como escravo, subservente”.
Este verbo é usado em passagens como Mt 6:24 e At 20:19
para expressar nosso dever de servir a Deus. A Igreja
Católica ensina que este “tipo de culto” é prestado aos
Santos.
b) Hiperdulia
Não há menção deste termo nas Escrituras. A Igreja
Católica ensina que este “tipo de culto”, que é prestado
unicamente à Maria, é um culto maior do que o de Dulia,
porém menor que o de Latria. Seria um culto intermediário;
maior que o prestado aos santos e menor que o prestado a
Deus.
c) Latria
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A palavra Latria em do grego Latreia (no original
“λατρεια”) que significa adoração no sentido de culto, ritos e
cerimônias. Este verbo é usado em passagens como Mt 4:10 e
Hb 9:1 onde expressa serviço devido unicamente a Deus. A
Igreja Católica ensina que este “tipo de culto” é prestado
somente a Deus.
O Catolicismo ensina que o culto espiritual pode ser divido
em tipos que diferem entre si. Ensinam que, assim como o
amor de uma mulher pelo seu esposo difere de seu amor por
seus filhos, assim também seu culto a Deus difere de seu
culto à Maria e aos santos. Entretanto, existe uma grande
diferença nesta comparação. O amor de uma mulher, em
sentido absoluto, não é exclusivo do marido, ela pode e deve
amar todas as pessoas, como o próprio Jesus nos ensina (Jo
13:34). Desta forma, surgem vários tipos de amor que
também variam de intensidade. O amor de uma pessoa por
outra pode ser maior ou menor.
A Bíblia nos ensina que o nosso culto é exclusivo para
Deus. Jesus ensina que “Ninguém pode servir a dois senhores;”
(Mt 6:24a). Neste verso, a palavra no original grego para
servir é douleuo, que é o tipo de culto que a Igreja Católica
aplica aos santos. Agora, uma pessoa pode muito bem amar
duas outras pessoas, não é verdade? No entanto, Jesus ensina
que ninguém pode servir (do grego douleuo) a dois Senhores.
Pergunto ao caro leitor: diante destas palavras de Jesus
Cristo, você acha que uma pessoa pode cultuar (douleuo) a
Deus e à Maria ao mesmo tempo? Se o leitor acha que não,
então pergunto: a quem se deve cultuar (douleuo)? A Maria e
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os santos ou a Deus? Leia todo o versículo de Mt 6:24 para
garantir sua resposta.
Gostaria de analisar mais profundamente este assunto,
apresentando quatro argumentos contra a dulia e a
hiperdulia prestados aos santos e Maria.
1º Argumento: As orações
A Igreja Católica ensina que é bom fazer orações aos santos
e à Maria, como já vimos anteriormente. A palavra grega
para oração é proseuche (no original “προςευχη”) que tem
sentido de adoração e é usada em vários casos (Mt 21:13, 22;
Lc 1:13; At 1:14; Ef 6:18; Fp 1:9). Outra variante muito usada
no grego é a palavra proseuchomai (no original
“προςευχομαι) que também significa oração, porém com
sentido de adoração, súplica, usada em casos como o de 1Ts
5:17.
O caso mais clássico é que a palavra adorar (culto que a
Igreja Católica diz prestar unicamente a Deus) vem do latim
“Adorare” que significa literalmente “fazer oração”. Assim,
fazer oração não seria o mesmo que adorar? Render súplicas,
orações e clamores a Deus não é uma forma de adorá-lo?
Quando rendemos súplicas, orações e clamores a qualquer
criatura, não estamos praticando um culto idólatra?
Finalmente pergunto: existe diferença entre dulia, hiperdulia
e latria quando estamos fazendo uma oração, uma vez que
fazer oração é o mesmo que adorar?
2º Argumento: Dulia e Hiperdulia na Bíblia
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A Bíblia não apresenta três tipos de culto, mas um único
tipo de culto que só é devido a Deus. O próprio Deus fala
aberta e diretamente a sua lei: “Não terás outros deuses
diante de mim.” (Êx 20:3), isto é, Deus não queria que seu
povo dividisse a glória que é dele para outras criaturas. Isto
se evidencia muito claramente quando Deus diz: “Eu sou o
Senhor; este é o meu nome; a minha glória, pois, a outrem não
a darei,” (Is 42:8).
Desta forma, podemos perceber claramente que não existe
tipos de culto na Bíblia, mas tão somente um único, devido
somente a Deus. As palavras de Jesus em Mt 4:10 são bem
claras: “Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto”;
culto espiritual é devido somente a Deus. Toda vez que este
culto é direcionado a uma criatura torna-se um culto idólatra
(Êx 23:24; Dt 4:19; Jz 3:6,7; 1Sm 15:23; 2Cr 14:3; Sl 106:36;
At 7:41-42).
A Bíblia nos ensina a honrar todos os homens (Fp 2:29;
1Pe 2:17), mas não nos ensina a cultuá-los. Será que
realmente existe diferença entre hiperdulia e latria como
quer a Igreja Católica? Ou seriam apenas palavras diferentes
para o mesmo ato? Como já vimos, não existem três tipos de
culto, mas apenas um, o qual é devido somente a Deus.
3º Argumento: A Bíblia não nos ensina a cultuar Maria
Em nenhuma parte da Bíblia encontramos qualquer tipo de
sugestão de uma superioridade de Maria em relação aos
demais Cristãos. Pelo contrário, encontramos várias
passagens onde sua igualdade conosco é afirmada. Senão
vejamos:
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“Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher dentre a
multidão levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre
que te trouxe e os peitos em que te amamentaste.” (Lc 11:27)
A mulher citava Maria, tentando engrandecê-la. Jesus tinha
a oportunidade perfeita para ensinar a superioridade de sua
mãe terrena. Mas será que ele o fez? Veja a resposta de Jesus:
“Mas ele respondeu: Antes bem-aventurados os que ouvem a
palavra de Deus, e a observam.“ (Lc 11:28). Por que Jesus não
difundiu a superioridade de sua mãe? Por que ele não
concordou com a afirmação da mulher? Perceba que Jesus
ensinou que antes, ou seja, mais bem- aventurados são os
que ouvem a palavra e a observam. Esta fala de Jesus
simplesmente destrói o argumento do clero romano de que
Maria é superior ou merece algum culto por ter sido a mãe
de Jesus.
A verdade é que Maria foi mais bem-aventurada por ter
aceitado a vontade de Deus, do que pelo fato de ter sido mãe
de Jesus. Agora, ter aceitado a vontade de Deus a torna digna
de ser cultuada ou a torna superior a alguém? Vejamos outro
caso:
“Disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos,
e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe
falava: Quem é minha mãe? e quem são meus irmãos? E,
estendendo a mão para os seus discípulos disse: Eis aqui minha
mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de meu
Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe.“ (MT
12:48-50).
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Jesus estava no meio de uma pregação e sua mãe e seus
irmãos queriam interrompê-lo. Jesus novamente teve a
oportunidade de afirmar a superioridade de sua mãe, mas
ele fez o contrário. Ele estende sua mão para seus discípulos
e diz que eles eram a sua família, não por serem de sangue,
mas por fazerem a vontade do Pai. Jesus estava ensinando
que o título de mãe de Jesus não era um fator de
engrandecimento para Maria, pois todos podemos ser mãe,
irmãos e irmãs de Jesus, basta que façamos a vontade de
Deus.
Isso nos leva a uma compreensão maior do caso das bodas
de Caná (Jo 2:1-10), onde Maria intercedeu pelos noivos.
Maria não obteve êxito em seu pedido por ser mãe de Jesus e
por isso ser superior ou ter privilégios especiais, mas sim por
fazer a vontade de Deus. Veja o que Jesus ensina em Lucas
11:5-10:
“Disse-lhes também: Se um de vós tiver um amigo, e se for
procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me três
pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou a
minha casa, e não tenho o que lhe oferecer; e se ele, de dentro,
responder: Não me incomodes; já está a porta fechada, e os
meus filhos estão comigo na cama; não posso levantar-me
para te atender; digo-vos que, ainda que se levante para lhos
dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua
importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele
precisar. Pelo que eu vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e
achareis; batei, e abrir-se-vos-á; pois todo o que pede, recebe;
e quem busca acha; e ao que bate, abrir-se-lhe-á.”
O que Jesus ensinou nesta parábola foi exatamente o que
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Maria usou: persistência e fé. Quando Maria fez o pedido a
Jesus dizendo que o vinho havia acabado, Jesus lhe
respondeu: “Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é
chegado a minha hora.” (Jo 2:4). Maria desistiu? Não;
continuou a bater na porta e declarou com fé: ”Fazei tudo
quanto ele vos disser” (Jo 2:5). Jesus atendeu ao pedido de
Maria, não por que ela era sua mãe, mas sim porque ela
fizera do jeito que Jesus ensinou. Portanto, a frase que
muitos Católicos utilizam - Pede à mãe que o filho atende não tem respaldo Bíblico algum.
Ainda para reforçar esta ideia, a Bíblia nos mostra outra
intercessão que obteve êxito por causa da insistência e da fé:
“Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e
Sidom. E eis que uma mulher cananéia, provinda daquelas
cercania, clamava, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem
compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente
endemoninhada. Contudo ele não lhe respondeu palavra.
Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe,
dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós.
Respondeu-lhes ele: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas
da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor,
socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão
dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim,
Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que
caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus, e disselhe: Ó mulher, grande é a tua fé! seja-te feito como queres. E
desde aquela hora sua filha ficou sã” (Mt 15:21-28).
Caro leitor, você pôde perceber que as atitudes desta
mulher Cananéia foram as mesmas de Maria? Ela não agiu
com insistência e com fé? Por que Jesus atendeu seu pedido?
Por que ela era especial? Certamente que não; pelo
contrário, ela era a menos especial possível, pois era gentia e
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Jesus não tinha a missão de atender gentios durante seu
ministério terreno. Então por que ele a atendeu? Se Maria fez
Jesus adiantar sua hora, esta mulher não fez Jesus abrir uma
exceção em sua importante missão? Sim, pois ambas tiveram
fé e pediram com insistência, por este motivo as duas
alcançaram o que pediram, não porque eram especiais, mas
porque agiram da forma de que Deus se agrada.
Caro leitor: Jesus ensinou a superioridade de Maria? A
Bíblia ensina a superioridade de Maria? Ensina-nos a
cultuá-la? Ensina que devemos prestar hiperdulia a ela?
Certamente o leitor já deve ter uma resposta para estas
questões. No entanto, resta ainda o último argumento.
4º Argumento: Onde estão os exemplos?
Outro ponto interessante que deve ser analisado é este:
durante seu ministério terreno, Jesus foi adorado (Mt 2:11,
14:33, 28:17), servido (Mt 8:15; Mc 15:40-41) e honrado (Mt
26:6-7). Ele ajuntava multidões para ouvir suas palavras e
verem seus milagres e prodígios. As pessoas ouviam falar de
Jesus e das grandes coisas que ele realizava e isso as levava a
procurá-lo.
Diante destas verdades, surge a pergunta: onde estava
Maria? Onde estava a hiperdulia? A Bíblia não narra
nenhuma ocasião onde Maria tenha sido venerada,
procurada ou honrada. Nem mesmo depois da ascensão de
Jesus os apóstolos falam sobre uma “peregrinação à casa de
Maria” ou algo do tipo. Em nenhuma das cartas existe
qualquer alusão a uma hiperdulia e nem no livro do
apocalipse Maria é citada como alvo de um culto especial.
Onde está, pois, a tão importante hiperdulia?
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Gostaria de completar estes quatro argumentos com três
perguntas simples: onde a Bíblia ensina uma superioridade
de Maria? Onde a Bíblia ensina que devemos cultuá-la?
Onde a Bíblia ensina que existem três tipos de culto? Se o
leitor for Católico, pense nestas questões de forma sincera,
Deus deseja que todos “cheguem ao pleno conhecimento da
verdade” (1Tm 2:4).

Conclusão
Muitos Católicos dizem que nós Evangélicos odiamos
Maria e gostamos de ridicularizá-la e ofendê-la. Isso não é
verdade. É claro que existem maus exemplos, como em
todos os lugares existem pessoas mal intencionadas.
Existem Evangélicos que realmente desrespeitam Maria
sem razão. No entanto, estes poucos maus exemplos são
exceções e não podemos fazer da exceção uma regra.
Os Evangélicos em geral, têm grande consideração com
Maria. Certa vez, eu estava fazendo uma pesquisa na
internet e vi um site dizendo: “Os protestantes fazem de
tudo para exaltar o pastor e rebaixar Maria”. A verdade não
é esta. Nós não rebaixamos Maria, nós apenas não a
engrandecemos além do que a Escritura nos permite dizer.
Tudo o que nós Evangélicos afirmamos sobre Maria,
podemos provar como uso da Palavra de Deus. Se
dissermos que ela foi uma mulher cheia da graça de Deus,
podemos provar em Lucas 1:30; se dizemos que ela é bemaventurada, podemos provar isto em Lc 1:48; se dizemos
que ela é bendita entre as mulheres, podemos provar isto
em Lc 1:42; se dizemos que ela foi uma fervorosa serva de
Deus, podemos provar isto em At 1:14. Mas, se dissermos
que ela é rainha do céu, onde provaremos isto? Se
dissermos que ela é medianeira e intercessora, onde
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provaremos isto? Se dissermos que ela é imaculada, onde
provaremos isto?
Nós Evangélicos odiamos Maria? Nada está mais longe da
verdade. Nós a consideramos uma grande serva de Deus,
um exemplo a ser seguido. Nós só procuramos, de forma
humilde e de acordo com a vontade do Senhor, não criar
dogmas e doutrinas sobre Maria que não estão dispostas na
Bíblia. Só queria deixar isto bem claro: Maria foi uma
grande mulher e uma grande serva de Deus, nada além
disso.
Durante este capítulo, vimos que a Igreja Católica ensina o
seguinte sobre Maria:






Maria nasceu sem pecado e nunca pecou
Maria teve só um filho
Maria é medianeira dos homens
Foi assunta ao céu de corpo e alma
Deve-se venerar, respeitar e orar a Maria

Dentre as várias doutrinas da Igreja Católica, a mais forte e
mais arraigada no coração dos fiéis é a doutrina Mariana.
Isso ocorre, pois a figura de Maria é amplamente divulgada
no mundo; é um símbolo do evangelismo Católico mundial. A
cada ano, milhares de fiéis fazem peregrinações à lugares
onde Maria teria supostamente aparecido, esperando
receberem milagres. Como isso estaria de acordo com a
palavra de Deus?
É interessante pensar no fato de que tudo o que a Igreja
Católica ensina hoje sobre Maria era desconhecido na era
apostólica. Por que Paulo, João, Tiago, Judas, nunca
ensinaram alguma doutrina sobre Maria? Se Maria é tão
importante a ponto de ser extremamente engrandecida pela
igreja, por que a Bíblia fala tão pouco sobre ela? Estas são
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perguntas válidas que deveriam ser examinadas com mais
apreço pelos Católicos.
Resta ainda aos amigos Católicos responderem a algumas
perguntas. Se a Bíblia é a palavra inspirada de Deus (1Tm
3:16) e ela é a verdade absoluta (Jo 17:17), logo tudo que
está fora da Palavra é equívoco e portanto irreal. Paulo nos
diz:“para que em nós aprendais a não ir além do que está
escrito,” (1Co 4:6). Pensem os sinceros: Será que o que o
Vaticano fala sobre Maria está realmente de acordo com a
Bíblia? Será que o que o Catolicismo ensina realmente
procede de Deus? Será que você, amigo Católico, realmente
está na fé certa? Paulo nos diz: “Examinai-vos a vós mesmos
se permaneceis na fé;” (2Co 13:5). Não estou falando de uma
religião ou de uma crença religiosa, mas do autêntico
Cristianismo ensinado por Jesus e pelos apóstolos, a
verdadeira palavra de Deus, da qual Tiago diz: “recebei com
mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa
para salvar as vossas almas.” (Tg 1:21).
Deus deseja que cada Católico chegue ao conhecimento
da verdade plena. A Palavra de Deus não mente, mas os
homens sim. A Bíblia afirma que “Maldito o homem que
confia no homem,” (Jr 17:5a), isto porque os homens
mentem e podem ser lobos devoradores em pele de
cordeiros. Por este motivo é que a Bíblia chama aos
Tessalonicenses de nobres em At 17:11, pois eles
verificavam o que Paulo e Silas diziam nas escrituras. Da
mesma forma caro amigo Católico, não quero que acredite
em minhas palavras, mas sim no que a Bíblia diz. Faça como
os nobres Tessalonicenses: verifique nas Escrituras para se
certificar do que é e o que não é verdade.
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Perguntas para meditação:
1. Será que Maria realmente nasceu sem pecado e nunca
pecou? Como isso é possível se a Bíblia ensina que
todos os homens pecaram?
2. Por que a Igreja Católica faz questão de ensinar que
Maria só teve um filho? Porque ela não poderia ter
tido mais filhos? A Bíblia não os cita e até os nomeia?
3. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os
homens (leia 1Tm 2:5). Por que a Igreja Católica
ensina que Maria é medianeira? Onde a Bíblia ensina
que ela é medianeira ou intercessora?
4. Por que a Bíblia não fala nada sobre a suposta
assunção de Maria? Não foi um fato tão glorioso e
importante? Então porque nenhum dos apóstolos
relatou isto? Por que João não a viu na visão do
apocalipse, glorificada e intercedendo pelos homens?
5. Deve-se orar a Maria? Porque devemos orar a Maria e
não somente a Deus? Será que deus não é bom o
suficiente para derramar sua graça sobre nós?
6. Onde a Bíblia ensina que Maria é superior aos demais
cristãos?
7. Onde a Bíblia ensina que Maria deve ser cultuada?
8. Se a Bíblia não diz nada sobre cultuar Maria e orar a
ela, por que devemos fazer tais coisas?
9. O que a Bíblia diz sobre Maria? Podemos crer no que
a Bíblia diz sobre Maria?
10. O que a Igreja Católica diz sobre Maria? Podemos crer
no que o Vaticano diz sobre ela?
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“Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do
que há em cima no céu, nem em baixo na terra, nem nas
águas debaixo da terra.”
ÊXODO 20:4

A

Igreja Católica Apostólica Romana é uma das poucas
religiões pseudo Cristãs que se utilizam de ícones ou
imagens. Geralmente são grandes e/ou pequenas
estátuas feitas de gesso em forma de pessoas representando
os santos, Maria, Jesus e os anjos. Alguns Católicos carregam
com si pequenas figuras – pinturas, desenhos, retratos – ou
pingentes com essas representações chamadas sacras.
Geralmente, as imagens e crucifixos são abençoados por um
sacerdote Romano.
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A Igreja Católica utiliza as imagens desde o ano 780 d. C,
embora elas já estivessem em uso antes desta data. No
século XVI, Martinho Lutero se levantou contra o uso de
imagens, seguido por João Calvino e John Huss. Dentre estes,
Calvino foi o que mais enfrentou o dogma Romano do uso de
imagens, conseguindo reunir um considerável número de
argumentos contra a doutrina Católica.
Hoje em dia os Católicos do mundo inteiro adquirem
imagens e relíquias, quadros e pingentes, com
representações dos santos Católicos. A imagem Católica que
mais chama atenção é a chamada “Imagem do Pai Eterno”.
Nela é representada a Trindade juntamente com Maria, onde
o Pai e o Filho colocam uma coroa sobre a cabeça desta.
Esse é somente um exemplo das diversas imagens
diferentes que existem no meio Católico. Mas eu pergunto: a
Bíblia ensina isso? Foi exatamente esta pergunta que eu me
fiz quando comecei a ler a Bíblia e tê-la como base de minha
fé. Se o leitor for Católico, peço que faça a si mesmo esta
pergunta, seguindo o conselho sábio do apóstolo Paulo:
“Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé; provai-vos
a vós mesmos.” (1Co 13:5).
Neste capítulo, estudaremos e analisaremos à luz da Bíblia
este tema tão polêmico dentro do dogmatismo Católico.
Convido-o a se juntar a mim, analisando e comparando a
doutrina Católica do uso de Imagens com o que a Bíblia nos
ensina a respeito.
Antes de prosseguirmos é necessário que o leitor se
familiarize com o termo “idolatria”. A palavra idolatria surge
da junção de duas palavras: “ido”, que vem de ídolos; e
“latria”, que significa cultuar, adorar. No entanto, Idolatria
não é somente “adorar ídolos ou cultuá-los”; existe idolatria
a partir do momento em que alguma pessoa devota algo que
só é devido a Deus - algo que é exclusivo de Deus - a
qualquer ser que não seja Deus. Isso inclui todas as criaturas
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como anjos, demônios, animais, homens, estátuas, pirâmides,
cristais, símbolos e etc.
É necessário que o leitor compreenda bem esse termo
para que possa ter uma compreensão mais ampla e real do
verdadeiro sentido de idolatrar.

As Imagens e a Tradição Católica
“Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos
santos Padres e da tradição da Igreja católica, que
sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela,
definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e
santas imagens, bem como as representações da cruz
preciosa e vivificante, [...] devem ser colocadas nas santas
igrejas de Deus, [...] tanto a imagem de Nosso Senhor,
Deus e Salvador, Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora,
a puríssima e santíssima mãe de Deus, dos santos anjos,
de todos os santos e dos justos.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1161

A declaração transcrita acima, afirma que a Igreja
Católica possui uma trilha de doutrinas inspiradas pelo
Espírito Santo através da Sagrada Tradição e do Magistério
da Igreja. Afirma também que esta trilha de doutrinas
divinamente inspiradas confirma o uso de imagens e
representações e até mesmo sugere o lugar onde tais
imagens e representações devem ser colocadas.
Gostaria de chamar atenção do caro leitor para o seguinte
fato: a Bíblia não ensina o uso de imagens, por este motivo, o
Catecismo da Igreja Católica cita a Sagrada Tradição e o
Magistério da Igreja como bases para tal doutrina. Pergunto
aos Católicos sinceros: será que Deus realmente aprova o
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uso de imagens? Será que a doutrina Católica do uso de
imagens é realmente inspirada por Deus?
Os apologistas Católicos – e também alguns teólogos –
lançam mão de alguns versículos Bíblicos para tentarem
justificar o uso de imagens. Permita-me analisar alguns
destes versículos e desta forma deixar claro que a Bíblia não
incentiva e nem mesmo dá margem para que um Cristão use
e tenha imagens que representem santos, Jesus ou Maria.
A. Os querubins da Arca da Aliança - Êxodo 25:18
O texto citado pelos apologistas Católicos diz: “Farás dois
querubins de ouro; de ouro batido os farás, nas duas
extremidades do propiciatório” (Êx 25:18). Neste texto,
segundo eles, Deus teria ordenado a confecção de uma
imagem. Desta forma, a Igreja Católica pode também
incentivar o uso de imagens.
Pode até parecer um argumento sólido e muito bom à
favor do uso de imagens, mas na verdade, é um fraquíssimo
argumento. Os apologistas Católicos veem neste texto algo
que ele não contém: permissão e incentivo para o uso de
imagens. O texto não ensina e muito menos legaliza o uso de
imagens. Além disto, é um enorme erro comparar as imagens
Católicas com a Arca da Aliança. Veja algumas diferenças dos
querubins da Arca da Aliança em relação às imagens
Católicas:




Os querubins da Arca da Aliança nunca foram
cultuados por nenhum Israelita;
Deus nunca mandou que fossem venerados ou os
chamou de “veneráveis”;
Eram uma representação da presença de Deus sendo
ocultada pelas asas dos querubins que se estendiam
por sobre o propiciatório;
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Os querubins não eram imagens sacras ou santas,
mas sim uma parte integrante do propiciatório, isto
é, faziam parte da Arca da Aliança

Estas são poucas diferenças, no entanto, podemos
encontrar muito mais diferenças entre os querubins de ouro
e as imagens Católicas. Mas eu ainda gostaria de perguntar:
Se Deus incentivou a confecção de imagens, por que nenhum
Israelita fez para si uma imagem de Moisés? Por que
nenhum Israelita tinha uma imagem de querubim em casa?
Por que não colocavam flores em volta dos querubins? Por
que não se prostravam diante deles?
Portanto, podemos afirmar que os querubins da Arca da
Aliança são totalmente diferentes do que propõe a Igreja
Católica ao compará-los com suas imagens e figuras.
B. Os querubins – 1Reis 6:23
Mais uma vez a Igreja Católica volta-se para querubins,
desta vez, os querubins que ficavam dentro do templo. O
texto citado por eles diz: “No oráculo fez dois querubins de
madeira de oliveira, cada um com dez côvados de altura.”.
Além deste, citam outros versos onde o templo é revestido
com imagens de querubins (veja 1Rs 7:36 e 2Cro 3:14).
O que os Católicos precisam entender é que não é pecado
ter imagens, do contrário não poderíamos ter nem um
simples urso de pelúcia, o pecado é transformar uma
imagem em um ídolo. Os querubins serviam de
ornamentação para o Templo e não para serem
representações divinas. Interessante é o porquê de os
habitantes de Israel nunca terem feito uma “iconografia [...]
(que) transcreve pela imagem [...] (o) que a Sagrada Escritura
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transmite pela palavra.” (Catecismo da Igreja Católica, parágrafo
1160). Deus não mandou fazer imagens? Por que os
habitantes de Israel nunca fizeram uma? Por que não tinham
querubins em oratórios?
Muitos Católicos, inclusive Teólogos, afirmam que não se
faziam imagens, pois naquela época muitas nações que
cercavam Israel tinham imagens e isso seria um convite à
idolatria. Que argumento absurdo! Se seguirmos esta linha
de raciocínio, não poderíamos hoje ter dinheiro ou sermos
ricos, visto que o mundo globalizado é sedento pelo dinheiro
e isso poderia nos convidar à “avareza, que é idolatria;” (Cl
3:5). Deus não nos proíbe de sermos ricos, mas nos
aconselha: “manda aos ricos deste mundo que não sejam
altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das
riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente
todas as coisas para delas gozarmos;” (1Tm 6:17). Como
podem ver o raciocínio dos Católicos sobre essa questão é
inválido.
Não me lembro de ter lido na Bíblia Deus dizendo: “Não
fareis para ti imagem de escultura pois os povos pagãos tem
imagens de escultura e praticam abominação.”, o que eu li é
Deus dizendo: “Não fareis para vós ídolos, nem para vós
levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na
vossa terra pedra com figuras, para vos inclinardes a ela;
porque eu sou o Senhor vosso Deus.” (Lv 26:1)
C. A serpente de Bronze – Números 21:8
Outro episódio muito usado em defesa do uso de imagens
é o episódio da serpente de bronze. Naquela ocasião, Deus
havia enviado uma praga sobre os Israelitas e estes estavam
sendo picados por serpentes (Nm 21:6). Diante disto, o povo
confessou seu pecado e Deus ordenou que este forjasse uma
serpente de bronze e a erguesse. É o que afirma o texto de
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Números 21, verso 8: “Faze uma serpente de bronze, e põe-na
sobre uma haste; e será que todo mordido que olhar para ela
viverá”.
A serpente de bronze era um tipo ou figura de Cristo
nesta ocasião. O propósito de Deus era que todo aquele que
olhasse para a serpente fosse curado. Deus se utilizou desta
ocasião para prefigurar Jesus Cristo, prova disto é que Jesus
aplicou esta figura a si próprio: “E como Moisés levantou a
serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja
levantado” (Jo 3:14). A serpente de bronze não era santa,
venerável ou uma iconografia que transmite pela imagem o
que as Escrituras transmitem pela palavra.
O caso da serpente de bronze é ainda mais interessante
que o dos querubins. Anos depois do acontecido no deserto,
a serpente de bronze estava sendo cultuada, até o reinado
de Ezequias. A Bíblia registra o acontecido: “Tirou os altos,
quebrou as colunas, e deitou abaixo a Asera; e despedaçou a
serpente de bronze que Moisés fizera (porquanto até aquele
dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso), e chamou-lhe
Neüstã” (2Rs 18:4). Perceba que o texto diz que os filhos de
Israel estavam queimando incenso à imagem da serpente.
Pergunto aos Católicos sinceros em sua fé: Qual é a
diferença entre ascender incenso e ascender uma vela? Não
é isso que o povo de Israel estava fazendo?
Quando o povo começou a cultuar a serpente de bronze,
Deus começou a ver aquilo como uma abominação.
Ezequias, como servo fiel de Deus, destruiu a imagem da
serpente. Imitemos Ezequias!
Além destes argumentos baseados em alguns textos da
Bíblia, o Catolicismo também se utiliza de alguns outros
argumentos comparativos. Um bom exemplo é este: “Você
não tem uma foto de sua esposa em sua carteira? De vez em
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quando você não pega esta foto para se lembrar de sua
esposa? Então, é assim que tratamos as imagens”. Já ouvi um
padre perguntar isto a um pastor. Mas será que esse
argumento é verdadeiro? Analise juntamente comigo:






Será que as imagens são para “lembrar” dos santos
nelas representados? É realmente necessário de
prostrar e render culto a alguém para “lembrar” desta
pessoa?
Não podemos comparar imagens à foto de uma
pessoa. Eu não venero e também não ascendo velas
diante da foto de uma pessoa. Será que os Católicos se
prostram diante das fotos de seus parentes como
fazem diante das imagens? Ambos não seriam para
“lembrar”?
Por que então Paulo não tinha uma imagem de algum
profeta do Antigo Testamento para “lembrar” dele?

Como podemos perceber, este argumento não é
verdadeiro e não pode favorecer ao uso de imagens. Deus
condenou o uso delas enfaticamente em toda a Bíblia. O uso
de imagens corrompe a glória de Deus e é um atentado
contra sua singularidade e sua espiritualidade. Pergunto: A
Bíblia incentiva o uso de imagens? Será que foi lendo a Bíblia
que o Vaticano aprendeu a usar imagens?

Afirmando a Veneração de Imagens
“Quanto às Imagens de Cristo, da Santíssima Virgem e de
outros Santos, se devem ter e conservar especialmente nos
templos e se lhes deve tributar a devida honra e
veneração,”
Concílio de Trento, Sessão XXV, parágrafo 986
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“...veneráveis e santas imagens,”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1161

A primeira transcrição foi retirada do Concílio de Trento,
um concílio feito no ano de 1545 com o intuito de discutir as
ideias apresentadas pelos protestantes. Este concílio definiu
que as imagens sacras – dos santos, Maria e anjos – deveriam
ser conservadas nos templos e que são dignas de receberem
honra e veneração.
Gostaria de chamar atenção para a segunda declaração
quando esta afirma “veneráveis e santas imagens”. A palavra
santo significa separado e é empregada na Bíblia com sentido
de distanciamento do pecado, livre do pecado e proximidade
com Deus. Como isso poderia ser aplicado a uma imagem? O
que um pedaço de gesso moldado pode ter de “santo”? Não
estou querendo ofender os símbolos da religião Católica, mas
tão somente levantar esta questão: Por que as imagens
Católicas são santas?
A Bíblia é extremamente clara quando afirma que todos
que oferecem culto às imagens, pinturas, quadros, desenhos
ou qualquer representação comete pecado de idolatria.
Isaías fala sobre a idolatria de uma forma muito peculiar
dizendo:
“Ele queima a metade no fogo, e com isso prepara a carne
para comer; faz um assado, e dele se farta; também se
aquenta, e diz: Ah! já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto
faz para si um deus, uma imagem de escultura; ajoelha-se
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diante dela, prostra-se, e lhe dirige a sua súplica dizendo:
Livra-me porquanto tu és o meu deus.” (Is 44:16-17).
Se substituirmos a palavra “deus” por “santo protetor”,
“padroeiro”, “mãe santíssima”, faria alguma diferença? Deus
passaria a aceitar este ato idólatra se ao invés de fazer um
“deus” ele fizesse um “santo”?
O interessante é que, Paulo, Tiago, João, Pedro, não tinham
imagens de Abraão, de Isaías, nem mesmo de Jesus. O livro
do Apocalipse nos fala de homens que “não se arrependeram
das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos
demônios, e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e
de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.” (Ap
9:20). Cujo fim está escrito: “e aos idólatras, [...] a sua parte
será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda
morte.” (Ap 21:8).
Pense nisto: por que motivo a Bíblia não descreve algum
apóstolo devotando culto a alguma representação? Por que a
Bíblia não menciona algo de tanta importância? Enquanto o
Catolicismo da às imagens os títulos de “veneráveis” e
“santas” o Salmo 115 declara:
“Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do
homem.Têm boca, mas não falam; têm olhos, mas não vêem;
têm ouvidos, mas não ouvem; têm nariz, mas não cheiram; têm
mãos, mas não apalpam; têm pés, mas não andam; nem som
algum sai da sua garganta.” (Sl 115:4-7).
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Veneração relativa
“não porque se creia que há nelas alguma divindade ou
virtude pelas quais devam ser honradas, [...] mas porque a
veneração tributada às Imagens se refere aos protótipos
que elas representam, de sorte que nas Imagens que
osculamos, e diante das quais nos descobrimos e
ajoelhamos, adoremos a Cristo e veneremos os Santos,
representados nas Imagens.”
Concílio de Trento, SessãoXXV, parágrafo 986

A primeira frase da declaração mostra-se particularmente
interessante. Diz a cúria romana que as imagens não têm
virtudes pelas quais devam ser honradas, mas como vimos
no item anterior, o Catolicismo chama as imagens de
“santas”. Ora, santidade é uma virtude, e diante disto
podemos perguntar: Para o Catolicismo, as imagens têm ou
não tem virtudes? Sinceramente eu não sei. Mas sei o que a
Bíblia diz sobre o assunto: “as suas imagens de fundição são
vento e coisa vã.” (Is 41:29).
Essa declaração feita pelo Papa Paulo VI no Concílio de
Trento torna a “veneração” que os Católicos prestam às
imagens uma veneração relativa. A Bíblia mostra que é
impossível representar a divindade por meio da matéria:
“Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a
divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra
esculpida pela arte e imaginação do homem.” (At 17:29).
Diz ainda a Palavra inspirada de Deus:
“Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não
126

CAPÍTULO 6 – AS IMAGENS

vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em
Horebe, falou convosco do meio do fogo; para que não vos
corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na
forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de
mulher; ou semelhança de qualquer animal que há na terra,
ou de qualquer ave que voa pelo céu; ou semelhança de
qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer
peixe que há nas águas debaixo da terra;” (Dt 4:15-17).
Gostaria de chamar atenção do leitor para o “cuidado” da
cúria romana ao usas as palavras “adorar e venerar” na
declaração acima: “adoremos a Cristo e veneremos os Santos”.
Esse cuidado se dá, pois para eles, adorar e venerar são
coisas diferentes. Porém, a Bíblia discorda. Seguindo o
contexto do versículo citado acima (Dt 4:15-17) o versículo
19 diz: “e para que não suceda que, levantando os olhos para
o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do
céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando
culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos
os povos debaixo de todo o céu”. Perceba que a Bíblia não faz
diferença entre inclinar-se (equivalente a ajoelhar-se ou
prostrar-se) e prestar culto.
Isso nos leva a outra questão: a genuflexão. Afinal, se
ajoelhar diante de uma imagem é ou não um ato idólatra? O
Catolicismo afirma que não, e usa certos argumentos para
provar isto. Citam por exemplo o caso de Abraão, que teria
se inclinado diante dos três anjos (Gn 18:2) e ainda reforçam
dizendo que, se o ato de inclinar-se fosse o mesmo que
adorar, os anjos teriam repreendido Abraão como o anjo fez
com João (Ap 22:8-9). O fato é que o Catolicismo Romano
ignora vários fatos ao formular um argumento como esse.
Não é preciso ter um amplo conhecimento Teológico para
saber que o povo hebreu tinha características e costumes
próprios, principalmente em relação à hospitalidade.
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Prostrar-se em terra, como é descrita a ação de Abraão em
Gn 18:2, era uma forma de dar boas vindas aos hóspedes (Gn
18:4-5).
Veja mais alguns casos:
A. 1Samuel 24:8
O versículo em questão diz: “Depois também Davi se
levantou e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul,
dizendo: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi
se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência.”. Diante
deste texto perguntam os teólogos romanistas: “Se inclinarse é o mesmo que adorar, então Davi era idólatra? “.
Salta dos olhos a falha na interpretação do texto. Saul era o
rei de Israel e desta forma a reverência que Davi mostrou
para com Saul era o reconhecimento do senhorio real de
Saul. Tanto que a Bíblia diz que Davi fez “reverência”. Isso é
demonstrado por Pedro no Novo Testamento quando ele diz:
“Honrai a todos. Amai aos irmãos. Temei a Deus. Honrai ao
rei.” (1Pe 2:17), vê-se que Pedro diz “Honrai a todos” e
depois diz “Honrai ao rei”, isto para mostrar que a honra que
se da ao rei é diferente da que se dá a todas as demais
pessoas. Não é uma honra no sentido religioso ou espiritual,
mas num sentido de ética e respeito.
Podemos encontrar vários casos assim na Bíblia. São
demonstrações de ética e respeito, muito diferente do que o
Catolicismo ensina à respeito das imagens. No Japão, por
exemplo, inclinar-se diante das pessoas significa respeito, é
um cumprimento ético a uma pessoa. Porém, quando alguém
se inclina, se prostra e se ajoelha diante de algo ou alguém
com a intenção de render culto, não estaria constituindo um
culto idólatra?
B. Josué 6:7
128

CAPÍTULO 6 – AS IMAGENS

O versículo em questão é uma joia para os apologistas
Católicos. Diz o texto: “Então Josué rasgou as suas vestes, e se
prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a
tarde, ele e os anciãos de Israel; e deitaram pó sobre as suas
cabeças.”.
Sobre o texto, argumentam os apologistas Católicos: “Josué
se prostrou diante da arca, a mesma que tinha os querubins,
então ele era idólatra?”. Um dos grandes erros que o
Catolicismo comete é comparar imagens de escultura com a
Arca da Aliança. A razão pela qual Josué estava prostrado
diante da arca era que, como ele havia acabado de perder
uma batalha contra os guerreiros de Ai (Js 7:4-5), ele
prostrou-se diante da arca mostrando reverência (tanto é
que o verso diz que ele se prostrou “com o rosto em terra”)
esperando que Deus lhe mostrasse a razão de sua terrível
derrota. Josué sabia do que Deus havia dito: “E ali virei a ti, e
de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que
estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo” (Êx 25:22),
e por isto estava prostrado diante da arca. Não para render
culto à Arca, mas porque a Arca da Aliança era o altar de
onde Deus falaria com ele. Vale lembrar que a Arca da
Aliança foi um objeto único e é um gravíssimo erro comparar
imagens de escultura com ela.
A Bíblia é enfática ao afirmar que só Deus deve ser
cultuado. Jesus disse isto à satanás em Mateus 4:10. Deus
afirma com toda a clareza dizendo: “Não farás para ti
imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no
céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não te encurvarás diante delas, nem as servirás” (Êx 20:4-5).
Existe alguma forma mais clara de proibir o uso de imagens?
Se o caro leitor for Católico, peço que analise esta pergunta
com muita atenção: será que Deus se agrada do uso de
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imagens? Será que Deus permite o uso delas? O que a Bíblia,
palavra viva de Deus, diz à respeito?
Há um caso na Bíblia muito interessante narrado no livro
de Atos dos Apóstolos: “Quando Pedro ia entrar, veio-lhe
Cornélio ao encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou.”
(At 10:25). A resposta de Pedro nos revela muita coisa: “Mas
Pedro o ergueu, dizendo: Levanta-te, que eu também sou
homem.” (At 10:26).
Perceba que Pedro não só mandou que Cornélio se
levantasse, mas também “o ergueu”, isto é, Pedro deu uma
grande ênfase à postura de Cornélio (que estava ajoelhado).
Por que Pedro não explicou para Cornélio o que a Igreja
Católica explica hoje? Por que Pedro não disse: “Você não
pode me adorar, porém, não precisa se levantar, pode ficar aí
me venerando”? Por que Pedro o ergueu? Por que Pedro não
repreendeu somente o seu ato de adoração, mas também “o
ergueu”?
Seguindo a linha do contexto, sem forçar a exegese,
podemos ver que a resposta de Pedro equivale a do anjo de
Ap 22:9. Pedro disse: “Levanta-te” e o anjo disse “Não faças
tal”; ambos significam “Não me adore”. Para Pedro (e para a
Bíblia em geral), prostrar-se rendendo culto é o mesmo que
adorar, por isso Pedro fez questão de levantar Cornélio.
Pedro diz: “que eu também sou homem” e o anjo disse:
“adora a Deus”; ambos significam que a adoração é devida
somente a Deus. Quantas pessoas hoje se prostram diante da
estátua de São Pedro e tantas outras estátuas! Deixo o
conselho do próprio Pedro e do anjo: “Levanta-te, adora a
Deus”!!
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Cristo é “a imagem do Deus invisível”
“Outrora Deus, que não tem nem corpo nem figura, não
podia de modo algum, ser representado por uma imagem.
Mas agora, que Ele se fez ver na carne e viveu no meio dos
homens, eu posso fazer uma imagem daquilo que vi de
Deus”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1159

Desta vez, o Vaticano se baseia no texto de Deuteronômio
4:15 para afirmar que o povo do Antigo Testamento não
tinha imagens de Deus, pois Deus não havia se manifestado
de forma aparente. Assim portanto, seria impossível criar
uma imagem de Deus. Porém, com a vinda de Cristo a terra,
Deus pode agora ser representado por uma imagem. Que
absurdo!
O texto de Dt 4:15 diz: “Guardai, pois, com diligência as
vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o
Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do
fogo;”. Argumentam eles que Deus não permitiria a
construção de imagens porque Deus não tinha corpo nem
figura. Interessante não é? Então por que Pedro não andava
com uma imagem de Jesus? Por que o Apóstolo Paulo nunca
teve uma imagem de Cristo? O próprio Paulo responde à esta
questão: “não devemos pensar que a divindade seja
semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte
e imaginação do homem.” (At 17:29).
A Bíblia é extremamente clara ao afirmar que Deus não
pode ser representado por imagens. O profeta pergunta: “A
quem, pois, podeis assemelhar a Deus? ou que figura podeis
comparar a ele?“ (Is 40:18), depois o próprio Deus pergunta:
“A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja
semelhante? diz o Santo.“ (Is 40:25). A Bíblia afirma que
“Deus é Espírito” (Jo 4:24).
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Deus proibiu seu povo de fazer imagens, não somente por
causa da impossibilidade de se representar Deus por meio
de uma imagem, mas porque confeccionar uma imagem
(tornando-a um ídolo) é corromper a natureza e a glória de
Deus. A fé de um cristão não deve estar baseada em figuras,
imagens ou pinturas e sim na palavra revelada por Deus.

O Fruto do Culto às Imagens
“Então sim, grande fruto se poderá auferir do culto das
sagradas Imagens,”
Concílio de Trento, Sessão XXV, parágrafo 987

Com a declaração acima, a Igreja Católica afirma que o
culto a imagens é bom e produz o que eles chamam de
“grande fruto”. É interessante a contradição que há entre
esta declaração e o que afirma a Bíblia. O Catolicismo diz
que pode se obter um “grande fruto” através das imagens
enquanto a Bíblia diz que “São como o espantalho num
pepinal, e não podem falar; necessitam de quem os leve,
porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois
não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder de fazer o
bem.” (Jr 10:5). Além delas não poderem fazer o bem nem o
mal como Paulo diz: “sabemos que o ídolo nada é no mundo,
e que não há outro Deus, senão um só.” (1Co 8:4), o culto à
imagens de escultura não agrada a Deus e gera a morte
espiritual (Ap 21:8).
Gostaria de deixar aos Católicos a seguinte palavra do
apóstolo Paulo “E que consenso tem o santuário de Deus com
ídolos? [...] Pelo que, saí vós do meio deles e separai-vos, diz o
Senhor; e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei; e eu
serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o
Senhor Todo-Poderoso.” (2Co 6:16-18).
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Conclusão
Durante este capítulo, analisamos o uso de imagens na
doutrina Católica. Vimos que o Catolicismo ensina o seguinte
sobre as imagens:





As imagens devem ser usadas;
Devem ser veneradas e honradas;
Há um grande fruto para a veneração de imagens;
A base para o uso de imagens não é a Escritura, mas
sim a Tradição

Milhares de Católicos no mundo todo carregam com si
imagens de santos, Jesus, geralmente crucificado e Maria.
Muitos se prostram diante destas imagens, rendendo-lhes
culto e veneração, portanto, mudaram a glória de Deus
incorruptível a semelhança de imagens corruptíveis (leia Rm
1:23). Será que Deus se agrada disto? Se ele se agradasse
disto, certamente teria ordenado tal coisa na Bíblia. Mas por
que não o fez? Por que Deus não mandou que os apóstolos
ensinassem o culto às imagens? E por que o Vaticano ensina
isto hoje? Realmente é impossível conciliar a doutrina
Católica com a Bíblia.
Penso que os Católicos deveriam pensar criticamente a
respeito de suas imagens e relíquias, observando como a
Bíblia trata isso verdadeiramente. Creio que os Católicos em
sua maioria são como diz a Bíblia: “Assim estas nações
temiam ao Senhor, mas serviam também as suas imagens
esculpidas; também seus filhos, e os filhos de seus filhos fazem
até o dia de hoje como fizeram seus pais.” (2Rs 17:41), isto é,
temem a Deus mas ainda servem às imagens de escultura.
Não estou acusando ninguém de pecado algum, pois o diabo
é quem faz tal coisa; estou apenas trazendo à tona uma
verdade Bíblica, uma verdade espiritual. Estou propondo aos
133

O CATOLICISMO ROMANO E A BÍBLIA

Católicos uma análise Bíblica de sua fé. Se realmente
amamos a Deus, não deveríamos viver de acordo com sua
Palavra?
A Bíblia não dá margem para o uso de imagens dentro do
meio Cristão e isso fica bem claro nas páginas do Antigo e
Novo Testamento. As imagens corrompem a glória de Deus e
transforma Deus em um simples pedaço de gesso feito pela
imaginação do homem. A Bíblia diz que Deus é grande,
Poderoso, que sua glória e sua majestade são muito maiores
do que uma simples imagem. A fé e a esperança vivificante
que um Cristão deve ter, também são corrompidas pelo uso
de imagens. Como pode isso ser uma coisa boa? Como pode
gerar um “grande fruto” que não seja a perdição? A Bíblia
condena o uso de imagens categoricamente como pecado de
idolatria que conduz ao inferno. Então como pode a Igreja
Católica ensinar que as imagens podem ser usadas?
Certamente não há coerência entre a Igreja Católica e a
Bíblia. O apóstolo João nos exorta firmemente: “Filhinhos,
guardai-vos dos ídolos.” (1Jo 5:21).
Não devemos transformar nossa fé Cristã em uma fé
manchada pela idolatria, mas devemos obedecer à ordem de
Deus: “Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis
imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra
pedra com figuras, para vos inclinardes a ela; porque eu sou o
Senhor vosso Deus” (Lv 26:1).
Perguntas para meditação:
1. A Bíblia ensina o uso de imagens? Deus ensina o
uso de imagens?
2. Se nem a Bíblia e nem Deus ensina o uso de imagens,
por que devemos usá-las?
3. Se a Bíblia proíbe o uso de imagens, por que devemos
usá-las?
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4. Se Deus aprovasse o uso de imagens, certamente a
Bíblia diria algo à respeito. Mas por que não diz? Por
que a Bíblia é enfática ao condenar tal coisa?
5. Por que razão Paulo, João ou outro apóstolo não tinha
uma imagem de Jesus ou de Maria?
6. Em Êxodo 20:4-5 Deus proíbe claramente o uso de
imagens. Então por que devemos ouvir o que o
Vaticano diz em vez do que a Bíblia nos diz?
7. O Vaticano afirma que a base do uso de imagens é sua
Tradição e seu dom supostamente infalível. Não é isso
extremamente duvidoso? Não deveríamos crer na
Bíblia como verdade revelada por Deus?
8. Devemos crer no que diz a Igreja Católica ou no que a
Bíblia diz?
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Capítulo 7: Os Sacramentos e
a Salvação

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu
Filho unigênito,para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.”
JOÃO 3:16

A

Igreja Católica Romana ensina que existem sete
sacramentos e que estes se relacionam diretamente
com a salvação. Mas o que seria um sacramento? A
palavra “Sacramento” vem do latim Sacramentum e significa
“alguma coisa separada para um propósito sagrado”. O uso
do nome sacramento apareceu pela primeira vez nos
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escritos de Tertuliano (Século III), sendo empregado no
século seguinte por Jerônimo na vulgata latina traduzindo
misterion (mistério) de Efésios 5:32 entre outras passagens
do Novo Testamento. No século V esta doutrina foi mais bem
formulada e no Concílio Ecumênico de Trento foi
oficializada. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica
define sacramento como “sinais sensíveis e eficazes da graça,
instituídos por Cristo e confiados à Igreja, mediante os quais
nos é concedida a vida divina”.
Dentro da doutrina Católica, os sacramentos estão
diretamente ligados à salvação e portanto, são
extremamente necessários à vida Cristã. Segundo ensina o
Catolicismo, uma pessoa que não esteja debaixo dos
Sacramentos Católicos está totalmente fora da graça de Deus
e provavelmente não alcançará a salvação.
O Catolicismo define os sacramentos como sete: o Batismo,
a Crisma (ou confirmação), a Eucaristia, a Penitência (ou
confissão), o Matrimônio, as Ordens Sagradas e a Unção dos
Enfermos. Dentre estes sete, Igreja Católica define quatro
que são necessários para a salvação: o Batismo, a Crisma, a
Eucaristia e a Penitência. Uma pessoa que não participe
destes quatro Sacramentos (salvo alguns casos tratados de
forma diferente pela Igreja) não está apto a receber a
salvação.
Nós Evangélicos também cremos que Jesus Cristo deixou
ordenanças que devemos observar. Mas não cremos que
sejam sete e nem que sejam necessárias para a salvação.
Cremos em apenas duas ordenanças: o Batismo e a Ceia (ou
Eucaristia). Ambos são ministrados aos membros de
determinada congregação como ordenanças necessárias à
vida Cristã que nos trazem bênçãos espirituais e nos colocam
debaixo da vontade de Deus, mas não são necessários à
salvação, como cremos que a Bíblia ensina.
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Neste capítulo, iremos analisar a doutrina da salvação
dentro do Catolicismo respondendo a uma grande pergunta:
O que é necessário para alcançar a salvação? Creio que
responderemos a esta pergunta da forma que a Bíblia nos
ensina, com toda a aprovação das Escrituras e do nosso
poderoso e eterno Deus.

Os Sacramentos são Necessários para a Salvação
“A Igreja afirma que, para os crentes, os sacramentos da
Nova Aliança são necessários para a salvação (46).”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1129

A declaração acima afirma que os sacramentos são
necessários para a salvação. Na verdade, somente os quatro
principais são considerados necessários, os demais não. No
entanto, o que a Bíblia afirma a respeito deste assunto? A
Bíblia afirma que algum sacramento é necessário para a
salvação?
A Salvação vem pela fé (Rm 15:1; Ef 2:8-9), ou seja, o crer
em Jesus Cristo (Mc 16:16; At 16:31) é quem salva e não o
ato de receber a imposição de mãos de um bispo ou
confessar seus pecados a um padre. A Bíblia pode até falar
de tais “Sacramentos” (não da forma que vemos no
Catolicismo é claro), mas nunca os relaciona com a salvação.
O caso mais claro na Bíblia é o do carcereiro em Atos 16.
Quando ele pergunta para Paulo e Silas: “Senhores, que me é
necessário fazer para me salvar?” (At 16:30).
Eles
respondem: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.”
(At 16:31). Nem Paulo, nem Silas sequer citaram algum
sacramento. A pergunta foi direta e objetiva, o carcereiro
queria realmente ser salvo e estava disposto a acatar o que
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viesse, portanto, podemos concluir que o que Paulo e Silas
responderam é mesmo verdade absoluta. Se fosse necessário
crer em algum tipo de sacramento, Paulo não o teria dito?
Silas não poderia ter dito: “Primeiro você deve ser batizado,
depois você deve confessar seus pecados ao irmão Paulo
etc.” ? Por que eles não falaram isto? A pergunta não foi
essa? Não é isso que o Catolicismo responderia hoje? Então
como pode o Catolicismo e a Bíblia falarem a mesma língua?
Claramente estão em desarmonia.
A declaração ainda afirma que os sete sacramentos
Católicos são sacramentos da “Nova Aliança”. Será que todos
os sacramentos propostos pela Igreja Católica realmente são
ordenanças? Vejamos um a um:
I.

O Batismo

Jesus institui o batismo como mandamento à igreja em Mt
28:19; porém, o batismo que Jesus tinha em mento quando
falou isso é diferente do que prega a Igreja Católica hoje.
Nós Evangélicos entendemos o batismo como um
sacramento, mas não como algo necessário para a salvação.
II.

A Penitência

A Bíblia fala sobre confissão: “Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça.” (1Jo 1:9); sobre confessar:
“Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai
uns pelos outros, para serdes curados.” (Tg 5:16), mas não
relaciona a confissão da forma que faz a Igreja Católica. Aliás,
o texto de Tiago 5:16 é usado por muitos católicos para
defenderem seu ato de confissão frente a um sacerdote
romano. Porém, Tiago exorta os Cristãos a confessarem seus
pecados para que possa haver a manifestação do poder de
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Deus, visto este ser impedido pelo pecado. O próprio texto
refuta a ideia romanista de se confessar somente a um
padre. O texto diz “uns aos outros” e não somente aos padres.
Se “uns aos outros” significa só aos padres, então quando
Jesus manda amarmos “uns aos outros” (Jo 13:34) ele
referia-se somente aos padres? Certamente que não,
portanto, devemos ser humildes em mostrar aos outros que
também falhamos, e devemos confessar nossas culpas a
Deus, que é o único que pode nos perdoar.
A penitência (também chamada de confissão) não é uma
ordenança e muito menos um sacramento. Confessar os
pecados é algo necessário para a salvação (leia 1Jo 1:9), mas
não da forma que o Catolicismo ensina.
III.

A Eucaristia

A Eucaristia, de certo modo, está na Bíblia e nós
Evangélicos a chamamos de Santa Ceia. Foi ordenada por
Jesus em Lucas 22 e reafirmada por Paulo em sua epístola
aos Coríntios no capítulo 11.
A Santa Ceia é uma ordenança de Deus para a Igreja. Como
veremos mais a frente, a Eucaristia Católica é bem diferente
da Ceia apresentada nas páginas da Bíblia. Resta apenas
dizer que ela não tem relação direta com a salvação em
sentido literal. O ladrão na cruz nunca tomou uma Ceia, mas
foi salvo (Lc 23:42-43).
IV.

A Crisma

Esse “sacramento” não se encontra em lugar nenhum da
Bíblia. Um ato semelhante que vemos na bíblia é a imposição
de mãos. Um texto que os Católicos citam para basearem tal
sacramento é o de At 8:14-15, onde os apóstolos Pedro e
João são enviados para Samaria afim de orar pelos
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samaritanos para que recebessem o Espírito Santo. Segundo
os romanistas, Pedro e João teriam sido enviados para
“confirmarem” o batismo dos samaritanos. O texto não fala
que eles foram confirmar nada, mas apenas orar para que o
Espírito Santo viesse sobre aquelas pessoas. Não vejo
nenhuma relação desse ato com a salvação uma vez que o
texto nem seque cita a salvação.
V.

O Matrimônio

Foi instituído por Deus no jardim do Éden (Gn 2:24). Não é
necessário para salvação e isto é muito bem claro, uma vez
que o apóstolo Paulo não era casado como ele mesmo
afirma: “Não temos nós direito de levar conosco esposa crente,
como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e
Cefas?” (1Co 9:5). Paulo ainda diz que Pedro, os irmãos de
Jesus e os demais apóstolos eram casados. Portanto, a
condição matrimonial de uma pessoa não interfere em sua
salvação e nem em sua vida Cristã, uma vez que o
Matrimônio não é uma ordenança, pois se fosse, Paulo não
poderia ser solteiro, uma vez que estaria desobedecendo
uma ordem divina.
VI.

Ordens Sagradas

Refere-se somente à ordenação ministerial ou sacerdotal
na Igreja Católica (ordenação para Padre, Bispo, Diácono,
etc.). Se encontra na Bíblia em certas passagens (1Tm 3:2,12;
Tt 1:5). Não é necessário para a salvação e nem é uma
ordenança.
VII.

Unção dos Enfermos
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Esta ordem está na epístola de Tiago: “Está doente algum
de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele,
ungido-o com óleo em nome do Senhor;” (Tg 5:14). Aliás, a
Igreja Católica utiliza este texto de uma forma totalmente
diferente da que o texto ensina. A Igreja Católica ensina que
a Unção dos Enfermos é para que o enfermo alcance a paz e a
salvação em seu leito de morte. Mas a Bíblia não ensina isso.
O texto prossegue dizendo: “e a oração da fé salvará o
doente, e o Senhor o levantará;” (Tg 5:15). A unção de um
enfermo é para que ele seja curado e não para seja salvo.
A Unção dos Enfermos não é necessária à salvação e
também não é uma ordenança.
Sobre os Sacramentos, o Prof. Paulo Cristiano diz:
“Os protestantes admitem que somente dois sacramentos
foram instituídos por Jesus Cristo: o batismo e a eucaristia.
Martinho Lutero, em sua obra La Cautividad Babilónica,
afirma o direito de todo crente a não sujeitar-se às tradições
de homens, e desaprova, portanto, o sistema sacramentalista
do romanismo. Todas as confissões protestantes demandam a
fé ativa como uma condição para a eficácia do sacramento.”
E termina explicando o verdadeiro significado dos
Sacramentos da Eucaristia e do batismo, segundo ensinam as
Sagradas Escrituras:
“O Batismo e a Ceia do Senhor, chamados simplesmente
Ordenanças por uns e Sacramentos por outros, não podem
produzir nenhuma graça por virtude própria; eles somente
representam, de forma bela e impressionante, a redenção
efetuada por Cristo, a experiência espiritual do cristão e sua
união pela fé com o Salvador,”
[http://www.cacp.org.br – Sacramentos – Origens e Doutrinas]
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Os sacramentos, portanto, são representações da obra
vicária de Cristo na cruz e da união espiritual do homem com
Deus por meio de Jesus Cristo. Não são métodos ou ritos
para a salvação, mas tão somente representações dela,
instituídos por Cristo e observados pela Igreja Cristã de
forma Bíblica.
O Evangelho tem uma base sólida afirmada na fé em Jesus
Cristo e na observância de suas leis, não de cerimônias e
ritos ministrados por um sacerdote. A salvação está na fé em
Jesus e não na observância de certas doutrinas ou
cerimônias litúrgicas. Os sacramentos Católicos não podem
produzir graça de salvação, pois a salvação nos é concedida
pelos méritos de Cristo, que nos oferece livremente tais
méritos através de seu grande amor e imensurável graça e
misericórdia (leia Ap 3:20).

Maria e a Salvação
“Esta maternidade de Maria na economia da graça
perdura ininterruptamente, a partir do consentimento que
ela fielmente prestou na anunciação, que sob a cruz
resolutamente manteve, até a perpétua consumação de
todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este
múnus salvífico, mas, por sua múltipla intercessão,
continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 969

A Igreja Católica, na declaração transcrita acima, confere à
Maria um “múnus de salvação”, isto é, um encargo, um
trabalho em prol da salvação. Seu trabalho é “alcançar-nos
os dons da salvação eterna”. Ora, como ela pode fazer isto?
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Jesus é o único mediador entre Deus e os homens (1Tm 2:5),
assim sendo, ele é o único que pode “alcançar-nos os dons da
salvação eterna”.
A economia (ou administração) da graça e da salvação
pertence a Deus. A Bíblia afirma claramente: “Ao Senhor
pertence a salvação.” (Jn 2:9). A Bíblia não confere à Maria ou
a qualquer outra criatura um múnus de salvação, pois este é
totalmente portado por Deus. Jesus afirma: “Eu sou o
caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por
mim.” (Jo 14:6). Este é o único caminho ao Pai, único meio de
salvação. Paulo afirma: “Porque há um só Deus, e um só
Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,” (1Tm
2:5). Isto é, a única intercessão pela salvação do homem que
existe é a de Jesus, pois “pode também salvar perfeitamente
os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para
interceder por eles.” (Hb 7:25).
Fica bem claro que Maria não é intercessora entre Deus e
os homens alcançando a salvação para eles, visto Jesus ser o
único mediador e o único caminho entre Deus e os homens.
Colocar Maria nesta posição é um grave erro e uma
verdadeira afronta ao Evangelho. Diante disto pergunto:
Caro leitor, pode o Catolicismo estar de acordo com a Bíblia?
Se a Bíblia diz que só há um mediador da Nova Aliança que é
Jesus, de onde o Catolicismo tirou que Maria também media
a salvação do homem? Onde a Bíblia afirma que Maria porta
um “múnus de salvação”?

A Plenitude de Meios de Salvação na Igreja
Católica
“Pois somente por meio da Igreja católica de Cristo, 'a qual
é meio geral de salvação', pode ser atingida toda a
plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor
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confiou todos os bens da Nova Aliança somente ao Colégio
Apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na
terra um só Corpo de Cristo, ao qual é necessário que se
incorporem plenamente todos os que, de que alguma
forma, já pertencem ao Povo de Deus”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 816citando Concílio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, parágrafo 3

“Apoiado na Sagrada Escritura e na Tradição, [o Concílio]
ensina que esta Igreja peregrina é necessária para a
salvação.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 846

A citação acima (também presente no Concílio Vaticano II)
identifica a Igreja Católica como única portadora dos meios
de salvação. Existiria salvação fora da Igreja Católica
Apostólica Romana? Segundo o exposto acima, Não.
A citação do Catecismo diz que a decisão do Concílio está
“Apoiada na Sagrada Escritura”. Onde a Sagrada Escritura dá
margem para tal ideia? A Bíblia não confere à igreja o poder
de salvação, muito menos delimita certa religião para esta
função. Quando João vê os salvos no céu o ancião lhe explica
que eles foram salvos porque “levaram as suas vestes e as
branquearam no sangue do Cordeiro.” (Ap 7:14), não porque
pertenciam à religião A, B ou C.
A Bíblia diz que a salvação é propiciada pela fé em Jesus
Cristo (At 16:31; Ef 2:8-9), o cabeça da igreja. A igreja (corpo
de Cristo) não tem poder para religar o homem a Deus, só
Jesus detém este poder de salvação (Jo 14:6; At 4:11; 1Tm
2:5); ele é o Salvador (1Pe 1:11).
O interessante fica por parte da “plenitude dos meios de
salvação”. Aqui, a Igreja Católica retira de Cristo os dons da
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salvação e insere em si mesma. Quando diz que somente por
meio da igreja Católica de Cristo pode-se obter plenitude dos
meios de salvação é como se estivessem dizendo que só a
Igreja Católica salva, independente da comunhão que uma
pessoa possa ter com Deus.
Desta forma, sem nenhuma base Bíblica para tal afirmação,
a Igreja Católica declara ser a única Igreja de Cristo e único
meio de salvação. Interessante não? Onde na Bíblia Jesus diz
que é necessário pertencer a alguma religião para ser salvo?
Na Bíblia, os apóstolos já tentaram impor o que a Igreja
Católica impõe com esta declaração. Certa vez João disse a
Jesus: “Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava
demônios, e nós lho proibimos, porque não nos seguia.” (Mc
9:38). Perceba que é isso que a Igreja Católica e tantas outras
seitas tentam fazer. No entanto, Jesus repreendeu tal ideia
no meio apostólico: “Não lho proibais; porque ninguém há
que faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal
de mim; pois quem não é contra nós, é por nós.” (Mc 9:39-40).
Na verdade João tinha boas intenções, ele sabia que a
salvação era somente por meio de Jesus, mas errou ao
pensar que para estarem com Jesus eles deveriam andar
juntos em um único grupinho. Mais tarde, os apóstolos
puderam pregar não uma mensagem do tipo: “Entrem para o
nosso grupinho e sejam salvos”, mas a forte mensagem da
cruz: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em
nome de Jesus Cristo, para remissão de vossos pecados; e
recebereis o dom do Espírito Santo.” (At 2:38).
A salvação (da forma que a Bíblia ensina) não é por meio
de religião alguma. É um erro pensar tal coisa. A salvação
nos é oferecida por Jesus Cristo. Ele morreu na cruz em
nosso lugar (Rm 5:8), obtendo ali os méritos da salvação. Ele
nos oferece esta salvação por meio da fé. Senão vejamos:
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“Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu
nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus;” (João
1:12)
“Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, porém,
desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece
a ira de Deus.” (João 3:36)
“Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê
em mim, ainda que morra, viverá;” (João 11:25)
“Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua
casa.” (Atos 16:31)
Além destes, careceria de espaço para listar todos os
versos Bíblicos que falam sobre a salvação pela fé (veja
alguns: At 20:21, 26:18; Rm 1:17, 3:28, 15:1; Gl 2:16, 3:2226). Mas gostaria de destacar dois versículos:
“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem
de vós; é dom de Deus; não vem de obras, para que ninguém se
glorie.” (Efésios 2:8-9)
“Se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu
coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás
salvo.” (Romanos 10:9)
Os dois versos afirmam a mesma coisa: a salvação vem
pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo como
Senhor. Não vem de obras boas ou por nossos próprios
méritos, mas pelos méritos de Cristo e somente dele.
Portanto, a Igreja Católica está extremamente errada em
pensar que seus ritos e suas cerimônias litúrgicas tem poder
salvador, pois somente a fé em Jesus Cristo pode salvar o
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homem. A Bíblia ensina isso claramente. Agora, onde a Bíblia
ensina que a religião Católica tem poder salvador? Onde a
Bíblia diz que pertencer ao sistema religioso Católico e
cumprir seus sacramentos fornece a salvação ao homem?
Se o caro leitor for Católico, peço-lhe em nome de Jesus
nosso Senhor, que pense e considere estas questões com
muito cuidado e sinceridade, pois a salvação depende de
nossa atitude em relação aos princípios que Deus
estabeleceu. Lembre-se que o seu futuro eterno está à mercê
de sua escolha e de seu modo de vida em relação aos
princípios de Deus. Faça a si mesmo esta pergunta: Será que
aquilo que creio à respeito da salvação realmente é a
verdade?
Finalmente deixo algumas perguntas para o leitor: Onde a
Bíblia ensina que os sacramentos são necessários para a
salvação? Se fossem, a Bíblia certamente não confirmaria?
Por que os apóstolos não ensinavam que a salvação
dependia da observância de tais ritos e cerimônias? Será que
a Igreja Católica ensina a verdade?

Conclusão
A doutrina Católica sobre a salvação é errônea e não têm
bases Bíblicas. A Bíblia ensina a salvação por meio da fé e a
Igreja Católica ensina a salvação por meio dos sacramentos.
Afinal, quem está com a verdade: A eterna palavra de Deus
ou o sistema religioso Católico?
Vimos durante este capítulo que a Igreja Católica ensina o
seguinte sobre os sacramentos em relação à salvação:



Existem sete sacramentos;
Quatro destes sacramentos não necessários para a
salvação;
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Maria possui encargo de alcançar a salvação para os
homens;
Só a Igreja Católica possui a plenitude dos meios de
salvação

A Igreja Católica exerce um tipo de manipulação sobre
seus membros ao afirmar que só ela (como organização
religiosa) possui poder de salvação completo. Ela impõe isso
como forma de prender os fiéis à sua grade doutrinária. Nós
Evangélicos nunca afirmamos que é necessário pertencer a
Igreja Evangélica para ser salvo e qualquer um que faça isso
está errado frente às verdades Bíblicas. O que alguém
precisa para ser salvo é crer em Jesus Cristo e viver de
acordo com sua Palavra, nada além disto.
Os sacramentos Católicos não têm poder de salvação. O
Batismo e a Eucaristia – únicos sacramentos ordenados por
Jesus – não são necessários para a salvação e a Bíblia
confirma isso claramente. Eles são representações da
redenção feita por Jesus na cruz e da reconciliação do
homem com Deus.
Deus nos oferece a salvação pelos méritos de Jesus, pelos
dons de Jesus Cristo. A Bíblia diz que “Todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo” (Rm 10:13). A Bíblia,
como Palavra eterna de Deus, não ensina a necessidade da
observância de sacramentos ou dogmas para a salvação.
Portanto, a doutrina dos sacramentos da Igreja Católica não
está de acordo com a Palavra de Deus.
Caro leitor, por que motivo deveríamos crer em algo que a
Bíblia não nos ensina? Não é ela a poderosa e eterna palavra
de Deus? Não é o Evangelho “o poder de Deus para salvação
de todo aquele que crê” (Rm 1:16)? Por que então
deveríamos crer em algo que o Evangelho não nos ensina?
Pense sobre estas questões.
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Perguntas para meditação:
1. A Bíblia ensina a existência de sete sacramentos? Ou
seriam apenas dois instituídos por Jesus Cristo?
2. Será que é necessária a observância de quatro
sacramentos para a salvação?
3. Onde a Bíblia afirma que é necessário observar
algum sacramento para ser salvo?
4. Sacramentos são obras operadas por homens. De
acordo com Efésios 2:8-9 a salvação não vem de
obras. Como então os sacramentos tem poder para
salvar?
5. Maria é intercessora pela salvação dos homens?
Onde a Bíblia confirma isto?
6. Onde a Bíblia mostra Maria recebendo múnus de
salvação?
7. A Igreja Católica é a única que oferece plenitude de
meios de salvação? A Bíblia ensina isso? Jesus ensina
tal coisa? Então de onde o Catolicismo tirou tal ideia?
8. A Bíblia e Catolicismo estão de acordo? O Catolicismo
está realmente de acordo com a Palavra de Deus?
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Capítulo 8: A Eucaristia

“Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes
do cálice estareis anunciando a morte do Senhor,
até que ele venha.”
1 CORÍNTIOS 11:26

A

Eucaristia é o dogma Católico com o qual os fiéis
têm um maior relacionamento. O sacramento
eucarístico é ministrado em toda e qualquer
celebração da missa, seja uma missa normal ou com algum
objetivo em especial.
A Eucaristia é considerada o ápice da celebração da missa.
É o momento do sacrifício, sentido único da missa. Neste
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momento, os fiéis seguem um rito repetido a cada missa,
esperando o momento da distribuição da hóstia consagrada,
que é levada à boca e engolida sem poder ser mastigada.
Nós Evangélicos compartilhamos de tal ensinamento de
Jesus com os Católicos. No entanto, nossa Ceia é diferente em
essência e propósito. Neste capítulo, eu gostaria de mostrar
as razões de tal diferenciação, comparando a doutrina
Católica eucarística com a doutrina da Ceia do Senhor
disposta na Bíblia.
Antes de prosseguirmos, devemos nos familiarizar com
três termos que serão muito usados neste capítulo:
Hóstia
A Hóstia é a substituta do Pão da ceia. Trata-se de um pão
ázimo (ou sem fermento) circular, de cerca de 3 cm de
diâmetro para os fiéis e 7,8 cm de diâmetro para os
Sacerdotes, feito com farinha de trigo e água. Existem vários
tipos de hóstia, com vários desenhos. A mais comum
contém três letras: JHS. Estas três letras vem do latim Iesus
Hominun Salvator que significa “Jesus Salvador dos
Homens”. É muito conveniente tal nome, pois segundo
ensina o Catolicismo, é este “pão ázimo circular” que vai se
transformar em Cristo.
Vinho
O vinho foi usado durante muitos anos na Eucaristia
Católica até o Concílio de Trento, onde o pão passou a ser o
único emblema na Eucaristia. Mesmo assim, me lembro de
que, quando ainda era Católico, ter estado presente em uma
missa onde o sacerdote dava o pão e o vinho aos fiéis. Não
sei se esta prática é comum em outras paróquias, mas como
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doutrina oficial, só o pão deve ser usado, deixando o vinho
apenas para o sacerdote.
O vinho, segundo a doutrina Católica, se transforma no
sangue de Jesus.
Transubstanciação
Transubstanciação é exatamente o que a palavra sugere:
uma mudança de substância. Segundo ensina o clero
Católico, a Hóstia consagrada muda de substancia passando
de pão para a carne, alma e divindade de Jesus Cristo. Como
essa mudança acontece? Isso ninguém sabe, nem o clero
Católico se atreve a tentar dar uma explicação. É por isso que
quando o Sacerdote termina a consagração da hóstia ele
ergue o artefato e diz: “Eis o mistério da nossa fé”. Este
dogma está em vigor oficialmente desde 1215 d.C e é um dos
dogmas mais enraizados nos fiéis Católicos.
Nas próximas páginas, iremos analisar o dogma
eucarístico Católico à luz da Bíblia procurando encontrar a
verdade à respeito da Eucaristia instituída por Jesus. Peço
que o caro leitor leia com atenção e examine cada argumento
e cada ideia de forma sincera, sabendo que toda a verdade
está contida na Palavra de Deus, pois “Lâmpada para os meus
pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho” (Sl 119:105).

Repetindo o sacrifício de Cristo
“Quando a Igreja celebra a Eucaristia, rememora a páscoa
de Cristo, e esta se toma presente: o sacrifício que Cristo
ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual:
"Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da
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cruz, pelo qual Cristo nessa páscoa foi imolado, efetua-se
a obra de nossa redenção."”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1364

“Na Eucaristia, Cristo dá este mesmo corpo que, entregou
por nós na cruz, o próprio sangue que "derramou por
muitos para remissão dos pecados" (Mt 26,28).”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1365

Jesus instruiu a Ceia como uma lembrança de sua morte da
mesma forma que a páscoa era celebrada pelos Judeus para
lembrar a saída de Israel do Egito. A Igreja Católica
acrescenta muitos outros significados a esta celebração como
veremos a seguir.
A Bíblia ensina que Jesus ofereceu-se uma só vez para lavar
os pecados : “também Cristo, oferecendo-se uma só vez para
levar os pecados de muitos,“ (Hb 9:28). A Igreja Católica sabe
disso, no entanto, ela afirma que “O sacrifício de Cristo e o
sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício” (Catecismo da
Igreja Católica, 1368). Isto é, a cúria Romana ensina que o
sacrifício realizado nas missas é o mesmo que Cristo
ofereceu no calvário. Na eucaristia, o único sacrifício de
Cristo é repetido todos os domingos e festas de guarda.
A questão aqui está no significado da Eucaristia. Alguns
dizem que Eucaristia e Santa Ceia não têm diferença, mas eu
creio que sim. Nós Evangélicos acreditamos que a ceia foi
instituída para lembramos do sacrifício de Jesus no calvário,
sua ressurreição em prol de nossa salvação e de sua
eminente volta. Ensina a Igreja Católica que a Eucaristia é um
sacrifício que tem poder de perdoar pecados e dar a vida
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eterna. Como se vê claramente, as duas diferem em essência
e propósito. Falaremos da essência mais à frente, mas agora
vamos entender o propósito da Ceia.
A palavra no original grego em Lc 22:19 para memória é
anamnesis (do original grego “αναμνηςιν”) que significa
relembrar, trazer à memória, lembrar-se. Esta palavra só é
usada nos versos que tratam da Ceia (Lc 22 e 1Co 11).
Podemos concordar com o Catolicismo ao dizer que
rememoramos a morte de Cristo, mas não podemos
concordar que o sacrifício se torna presente, isto é, esteja
acontecendo naquele momento. Paulo, em 1Co 11:23-34, fala
sobre a Ceia mas não fala nada sobre um sacrifício de Cristo
que se torna presente. A Ceia tem muito a ver com a páscoa
judaica, mas os Judeus não comemoravam a páscoa como se
ela se tornasse presente. Os Judeus comemoravam a páscoa
para se lembrarem do dia em que Deus matou os
primogênitos do Egito causando a libertação do povo de
Israel; como Deus disse a Moisés: “E este dia vos será por
memorial,” (Êx 12:14). Deus ainda exemplifica claramente: “E
quando vossos filhos vos perguntarem: Que quereis dizer com
este culto? Respondereis: Este é o sacrifício da páscoa do
Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito,
quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas.” (Êx 12:2627).
O livro de Hebreus nos fala de uma forma bem explícita
sobre este assunto. A Igreja Católica frequentemente utiliza
termos judaizantes para inferir a Eucaristia (sacrifício,
sacerdote, altar e etc), portanto, o livro de Hebreus se
encaixa perfeitamente na refutação das ideologias Católicas.
Vamos analisar alguns textos do livro de Hebreus:
1) Hebreus 9:26-28
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O texto diz “Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote
dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito
tabernáculo (não feito por mãos, isto é, não desta criação), e
não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio
sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo
obtido uma eterna redenção.“(grifos acrescentados).
A primeira expressão grifada diz que Jesus entrou no santo
lugar Havendo obtido uma eterna redenção. O verbo está no
passado, isto é, depois de ter obtido, após obter. Fica claro
que não é necessário que Jesus se entregue novamente para
obter a salvação para ninguém. A segunda expressão grifada
diz que Jesus obteve uma eterna redenção. Isso significa que
a redenção obtida por Jesus na cruz tem valor eterno e é
sempre atual, não precisando ser renovada, repetida ou
atualizada.
Caro leitor, pense nisto: Se a eucaristia torna presente o
sacrifício de Jesus, ele elimina o anterior? Ou é uma repetição
do anterior? Se Jesus se manifesta na hóstia, não estaria ele
sendo crucificado novamente? Não seria a eucaristia
somente uma lembrança do que Jesus fez?
2) Hebreus 9:26
O texto diz: “doutra forma, necessário lhe fora padecer
muitas vezes desde a fundação do mundo; mas agora, na
consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou,
para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo “ (grifos
acrescentados).
O texto diz que Jesus se manifestou uma vez por todas.
Desta forma, a manifestação de Jesus em carne para
oferecer-se como sacrifício pelos pecados ocorreu apenas
uma única vez. O texto ainda afirma que Jesus se manifestou
para aniquilar o pecado. Essa expressão é bem clara: aquilo
que foi aniquilado não pode ser aniquilado novamente. Jesus
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se manifestou para aniquilar o pecado apenas uma vez, não
sendo necessária uma nova manifestação para aniquilar o
pecado, visto que este já foi tirado do povo de Deus, como
ensinado no texto de Hebreus 10:14 “Pois com uma só oferta
tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo
santificados”. Diante disto pergunto: A Eucaristia seria uma
manifestação presente de Jesus para aniquilar o pecado? Ou
apenas uma lembrança do que Jesus fez?
3) Hebreus 10:18
Diz o texto em questão: “Ora, onde há remissão destes, não
há mais oferta pelo pecado”. Esse versículo deixa claro que
Jesus já pagou por nossos pecados e que não há mais
sacrifício pelo pecado. Portanto, a Eucaristia é uma
perversão do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Como Jesus
pode manifestar-se novamente na hóstia para se oferecer
novamente pelo pecado se ele já fez isto? Ou será que a
Eucaristia é apenas a lembrança do sacrifício de Jesus pelo
pecado?
Lembro-me de ter visto uma vez um padre na televisão
durante a transmissão de uma missa onde ele dizia que os
Judeus, quando celebravam alguma festa (como a páscoa
creio eu), eles o faziam com a consciência de que aquilo
estava presente. No entanto, não há nada na Bíblia (e nem na
cultura judaica pelo que sei) que indique isto. Jesus instituiu
a ceia como lembrança de sua morte e não como um renovo
ou algo parecido. Um memorial da Segunda Guerra Mundial,
por exemplo, não tem o propósito de torna-la atual, mas
apenas de servir de objeto de lembrança de algo que
aconteceu. A Eucaristia instituída por Jesus tem o mesmo
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sentido.
Tomar e comer dos emblemas da ceia não significa
sacrificar algo - no caso o próprio Jesus segundo ensina o
Vaticano - em prol de nossa salvação e perdão de pecados;
significa lembrar e reconhecer profundamente o significado
da morte de Jesus e partilhar com os irmãos “de um mesmo
pão.” (1Co 10:17).
Portanto, fica claro que Jesus ofereceu-se uma só vez por
nossos pecados e que sua redenção feita na cruz tem duração
eterna não necessitando de um novo sacrifício. O Vaticano
ainda afirma:
“A celebração litúrgica desses acontecimentos toma-os de
certo modo presentes e atuais. É desta maneira que Israel
entende sua libertação do Egito: toda vez que é celebrada a
Páscoa, os acontecimentos do êxodo tomam-se presentes à
memória dos crentes, para que estes conformem sua vida a
eles.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1363

Como se da isso? Ora, memorial não é literal. Sobre isto,
diz o Prof. Paulo Cristiano:
“[A Eucaristia] Não foi dada para ser um sacrifício. Ela
comemora o término do sacrifício do Calvário. Um memorial
não é a realidade. É apenas para nos lembrar do real.”

[HTTP://www.cacp.org.br – Catolicismo – Outras Doutrinas - A Missa]

Se o caro leitor for Católico, peço que pondere sobre estas
questões: o Catolicismo afirma que a Eucaristia é o sacrifício
de Cristo tornando-se presente em prol da salvação e da
purificação dos participantes da Missa. A Bíblia ensina desta
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forma? Será que o sacrifício da missa é real? Ou seria apenas
uma lembrança? O que Jesus quis dizer quando afirmou:
“fazei isto em memória de mim” (Lc 22:19)? Como uma
memória pode ser presente? Quando uma estátua é erguida
em memória de um soldado, aquela estátua é o próprio
soldado? Ou apenas uma lembrança deste?

O pão contém vinho?
“Graças à presença sacramental de Cristo sob cada uma
das espécies, a comunhão somente sob a espécie do pão
permite receber todo o fruto de graça da Eucaristia. Por
motivos pastorais, esta maneira de comungar estabeleceuse legitimamente como a mais habitual no rito latino.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1390

Diz acima o clero romano que quando alguém come
somente o pão recebe plenamente o fruto de graça da
Eucaristia. De uma maneira geral, o culto Católico eucarístico
exclui o vinho da Eucaristia e isso se dá “por motivos
pastorais”.
A Igreja Católica não se serve de bases Bíblicas para
comprovar o uso apenas do vinho. Serve-se apenas do
argumento de que a hóstia, sendo o corpo de Cristo (como
creem), deve conter também seu sangue. À primeira vista
pode parecer um argumento procedente, mas será que Jesus
ao instruir a ceia desconhecia este fato? Jesus instituiu a ceia
com duas “espécies”, a saber, pão e vinho (Mt 26:27; 1Co
11:28). Se ele sabia que carne contém sangue e sendo assim
não necessitaria do vinho – sangue – de modo particular, por
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que instituiu o vinho na ceia? Se Jesus instruiu o vinho é
porque ele deve ser utilizado assim como o pão na ceia.
Excluindo o vinho da ceia, o Catolicismo exclui de modo
memorial o sangue de Jesus que foi derramado para nossa
justificação ( veja 1Jo 1:7). Sendo assim, os Católicos
estariam privados da graça da Eucaristia. Gostaria de chamar
atenção para o fato de que “sem derramamento de sangue
não há remissão” (Hb 9:22). Deste modo, quando os Católicos
celebram a Eucaristia sem o uso do sangue estão excluindo o
sentido do sacrifício de Cristo.
O mais interessante em tudo isso é que Jesus instituiu a
Ceia com o pão e o vinho (Mt 26:27; Mc 14:24; Lc 22:20) e
tempos depois Paulo fala da ceia do Senhor com o pão e o
vinho (1Co 11:25). Não há margem para mudar a “fórmula”
da Ceia. Veja por exemplo o batismo: Jesus diz que deveria
ser feito “em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.” (Mt
28:19). Seria válido se eu dissesse: “O batismo deve ser feito
em nome de Deus, pois Pai, Filho e Espírito Santo são um
único Deus”. Eu não estaria errado de afirmasse isto? Então
como pode o Catolicismo estar certo afirmando que o pão
contém o sangue, portanto não há necessidade do vinho?
Certamente é um grave erro excluir o vinho da Eucaristia.
O Catolicismo interpreta as palavras de Jesus em João
capítulo 6 como sendo parte da doutrina Eucarística. No
episódio narrado nesse capítulo Jesus diz: “Quem comer a
minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna.” (Jo
6:54); em contrapartida ele afirma: “se não comerdes a carne
do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes
vida em vós mesmos” (Jo 6:53). Ora, nos dois textos Jesus
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deixa bem claro que seu sangue é diferente de sua carne e
ainda faz questão de citar os dois todas as vezes que ele usa
tal expressão. Jesus ainda faz singela diferença quando diz
“comer a carne” e “beber o sangue”. Então como o
Catolicismo pode afirmar que o vinho não é necessário?
Não creio que Jesus esteja falando da Eucaristia em João
capítulo 6 (como veremos mais à frente), mas como o
Catolicismo crê e interpreta o texto como parte da doutrina
Eucarística, portanto, creio que deveriam pelo menos ser
coerentes com seus ensinamentos.
Se Jesus instituiu Pão e Vinho, a Ceia deve ser celebrada
com o uso de Pão e Vinho e não somente um dos dois. Se
Jesus disse Pão e Vinho, por que não usar o vinho?

A Transubstanciação
“No santíssimo sacramento da Eucaristia estão "contidos
verdadeiramente, realmente e substancialmente o Corpo e
o Sangue juntamente com a alma e a divindade de Nosso
Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, o Cristo todo".”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1374

“É ela conversão do pão e do vinho no Corpo e no Sangue
de Cristo que este se torna presente em tal sacramento.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1375

“Pela consagração do pão e do vinho se efetua a conversão
de toda a substância do pão na substância do corpo de
Cristo Nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na
substância do seu sangue. Esta conversão foi com muito
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acerto e propriedade chamada pela Igreja Católica de
transubstanciação.”
Concílio de Trento, Sessão XIII, parágrafo 877

O ápice dos equívocos na Eucaristia está na
Transubstanciação. Dizem que pela consagração ministrada
pelo sacerdote celebrante, a hóstia (emblema do pão)
transforma-se no real corpo de Cristo. Isto é, a hóstia deixa
de ser uma bolacha sem fermento e passa a ser Jesus Cristo;
com seu corpo, alma e divindade total.
Tal ideia é absurda à luz da Bíblia. A Igreja Católica cita as
palavras de Jesus quando ele diz: “Eu sou o pão vivo que
desceu do céu;” (Jo 6:51); e em outra parte: “Tomai, comei;
isto é o meu corpo.” e “isto é o meu sangue,” (Mt 26:26,28).
Servem-se disso para afirmarem que a transubstanciação é
Bíblica.
Esse absurdo teológico do qual depende toda a Igreja
Católica (como afirmou o papa João Paulo II) é um equívoco
sem igual. Dentro deste quadro podemos ver algumas
aberrações à doutrina cristã verdadeira:
a) Canibalismo
Sim caro leitor, se a hóstia depois de transubstanciada no
corpo de Jesus for ingerida, seria o mesmo que comer o
corpo literal de Jesus. Desta forma, ingerir a hóstia seria o
mesmo que comer literalmente a carne de Jesus.
O Canibalismo é o ato de um ser humano comer carne
humana ou beber o sangue humano. Portanto, se alguém
ingerir o corpo transubstanciado de Jesus na hóstia, estará
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praticando Canibalismo. É claro que os Padres Católicos não
dizem desta forma, mas é o que ensinam. Mas Jesus não disse
que deveríamos comer sua carne e beber o seu sangue? Sim,
mas em sentido metafórico e não literalmente, como ensina o
Catolicismo com a transubstanciação.
b) Beber sangue
Deus proíbe o homem de comer ou beber sangue (em Lv
17:10-12 por exemplo) e por este motivo, em toda a Bíblia,
nenhum homem fiel a Deus praticou tal ato. Isso no Antigo e
no Novo Testamento quando em Atos 15:20 os apóstolos
aconselham os gentios a se absterem de sangue. Por que
motivo Jesus iria “mudar” a lei do Antigo Testamento
dizendo aos apóstolos para beberem seu sangue? Como
alguém pode se abster de sangue bebendo o sangue de Cristo
de forma literal?
É claro que a doutrina da transubstanciação é absurda,
mas os Teólogos que defendem o Catolicismo ainda tentam
encontrar bases Bíblicas para essa aberração. Vamos analisálas uma a uma:
1. Isto é o meu corpo
Esta frase dita por Jesus em Mt 26:26,28 é uma fortíssima
prova de que Jesus estaria ensinando sua presença real no
elemento do pão. Ledo engano. Só porque Jesus fez esta
afirmação devemos tomá-la ao pé da letra? Então devemos
também entender que quando Jesus disse “Eu sou a porta”
em Jo 10:7,9 ele estava dizendo que era literalmente uma

163

O CATOLICISMO ROMANO E A BÍBLIA

porta? Devemos crer que Jesus é literalmente uma videira
(leia Jo 15:1,5) ? Devemos ainda crer que somos sal e luz de
forma literal (veja Mt 5:1,3)?
É verdade que Jesus não disse que o pão era símbolo de
seu corpo, mas também não disse que a porta e a videira era
uma simbologia. Assim como dizer “Eu sou a videira” não
torna Jesus uma árvore, dizer “Isto é o meu corpo” não torna
Jesus um pedaço de pão.
2. Eu sou o Pão da Vida
Podemos encontrar esta frase sendo dita por Jesus em Jo
6:35. Como eu disse anteriormente, a Igreja Católica entende
o capítulo 6 do livro de João como sendo parte da Teologia
eucarística. Será que realmente é verdade? Será que João
capítulo 6 tem relação com a eucaristia?
Segundo o contexto, as pessoas estavam seguindo Jesus só
por que ele lhes garantia o alimento físico - a multiplicação
de pães em Jo 6:14 - e não se importavam com o alimento
espiritual. Quando Jesus disse a frase “Eu sou o Pão da Vida”,
todos entenderam que ele falava simbolicamente (só o
Catolicismo entendeu diferente), prova disso é que ninguém
correu para mordê-lo. Jesus dizia que ele era o alimento, que
as pessoas deveriam comer suas palavras, exemplo e
ensinamentos para herdarem a vida eterna.
Jesus não estava falando da Ceia, mas de ensinamentos
espirituais, nem sequer fazia alguma alusão à sua morte.
Seus ensinamentos eram de caráter totalmente diferente dos
empregados na Ceia.
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3. Minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue
é verdadeiramente bebida
Esta declaração está no verso 55 do capítulo 6 de João. A
isto deixarei a Bíblia de Estudo Pentecostal responder:
“Jesus é a Palavra (“Verbo”) viva (1:1-5). A Bíblia é a Palavra
escrita (2Tm 3:16; 2Pe 1:21). Jesus é o “pão da vida” (v. 35) e
em Mt 4:4 Ele disse: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de
toda a Palavra que sai da boca de Deus...’. Portanto, comemos
a sua carne ao receber e obedecer à Palavra de Deus (v. 63).”
[Bíblia de Estudo Pentecostal – Edição Comemorativa, 2011]

O simbolismo apresentado aqui é extremamente
comparativo ao alimento físico. Quando Jesus diz
“verdadeiramente comida”, ele não diz “comida” no sentido
do verbo comer e sim como uma comparação ao alimento
físico, isto é, ela atua como comida. O alimento, quando
ingerido, transforma-se em energia que nos dá sustendo a
partir da quebra de nutrientes para manter nosso
organismo. A Palavra de Deus também atua desta forma, só
que em relação ao nosso espírito, dando-nos força, vida,
sabedoria e sustentando nossa fé.
4. Não discernindo o corpo do Senhor
Paulo diz isto em 1Co 11:28. Porém, não há nada no contexto
que indique que Paulo estava falando de uma
transubstanciação. O contexto refere-se ao modo como os
crentes de Corinto celebravam a Ceia – eles o faziam
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juntamente com as festas Ágape – onde os participantes se
enchiam de comida e se embriagavam (v. 21) como faziam
antes de se converterem, não discernindo o motivo real de
suas reuniões (v. 17,18,20). Por isto eles deveriam se
examinar antes de tomarem do pão e do cálice (v. 28), pois
corriam perigo de tomarem a Ceia indignamente – fora do
propósito para o qual fora estabelecida – tomando juízo de
Deus sobre si. Paulo não fala nada sobre transubstanciação
ou coisa parecida.
A simbologia do pão e do vinho é facilmente verificada.
Mesmo quando eu era Católico não tinha para mim a hóstia
como o corpo de Jesus. Mesmo após Jesus consagrar o vinho,
Jesus continuou a tratá-lo como vinho e não como sangue,
senão vejamos: “E digo-vos que, desta hora em diante, não
beberei deste fruto da videira, até aquele dia...” (Mt 26:29).
Veja a palavra sublinhada: “fruto da videira”; ele não disse
“meu sangue”. Nota-se que Jesus consagrou o cálice nos
verso anterior (v. 28), portanto aquele cálice deveria conter
o sangue de Jesus (o texto de Mc 14:26-25 está da mesma
forma), mas Jesus não disse que era sangue e sim “o fruto da
videira”.
A este argumento sólido os teólogos Católicos ainda
tentam se esquivar dizendo que havia dois cálices naquele
dia. Baseiam-se para isso na narrativa de Lucas. Segundo eles
afirmam, Jesus teria pego um cálice com vinho e dados aos
discípulos (Lc 22:17-18) e então pronunciado esta frase (a de
Mt 26:29, citada acima) e depois teria pego o outro cálice e
consagrado tornando-o seu sangue (Lc 22:20). No entanto,
esta é uma interpretação tendenciosa. Na narrativa de
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Mateus, Marcos e Paulo só havia um cálice que foi
consagrado. O interessante é que na narrativa de Lucas, após
consagrar o cálice, Jesus não o dá aos discípulos. Isto indica
que Lucas, ao escrever seu livro, primeiro narrou a ceia de
forma geral e depois registrou as palavras de Jesus. Uma
prova de que Lucas agiu assim é que, na narrativa de Marcos,
Jesus dá o cálice para que todos bebam (v. 23) e enquanto
faziam isso ele consagrava o vinho (v. 24). Eis o resumo
cronológico da Ceia:





Eles começam a celebrar a páscoa normalmente
(comendo e bebendo) – Mt 26:26; Mc 14:22; Lc 22:14
Jesus consagra o Pão e entrega aos discípulos – Mt
26:26; Mc 14:22; Lc 22:19
Jesus dá o vinho aos discípulos consagrando-o – Mt
26:27-28; Mc 14:23-24; Lc 22:17,20
Jesus chama o cálice consagrado de fruto da videira –
Mt 26:29; Mc 14:25; Lc 22:18

Assim, Jesus desmantela a doutrina Católica da
transubstanciação. Fora este fato, há mais algumas
considerações que tornam a transubstanciação uma doutrina
sem bases, senão vejamos:
Consideração 1
Se Jesus mudou aquele pão em seu corpo e o vinho em eu
sangue e os deu para que os discípulos comessem, Jesus não
estaria fazendo o sacrifício da cruz antes mesmo de ele ser
realizado? Isto é, se a transubstanciação torna o sacrifício de
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Jesus sempre presente, como se estivesse ocorrendo naquele
momento, Jesus não teria se sacrificado antes mesmo de
morrer na cruz? Como Jesus pôde se entregar pelos pecados
naquela última ceia antes de fazê-lo na cruz? Isso prova que
Jesus utilizou-se dos emblemas apenas como simbologia de
sua morte redentora.
Consideração 2
Jesus tinha duas naturezas: Humana e Divina. O corpo
físico de Jesus pertencia à natureza humana e não à divina
(isso claramente se vê em passagens como Mt 4:2 e Jo 4:6).
Portanto, seu corpo era finito e só poderia estar em um lugar
ao mesmo tempo. Assim sendo, como o pão comido pelos
apóstolos poderia ser o corpo de Jesus se ele estava sentado
à mesa? Haveria dois corpos de Jesus naquele momento? Isso
também constitui prova de que os emblemas eram
simbólicos.
Consideração 3
A Bíblia diz que o corpo de Jesus está no céu: “havendo
feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentouse à destra da majestade nas alturas" (Hb 1:3) e ainda em
outra parte: “as este, havendo oferecido para sempre um único
sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus" (Hb
10:12). Assim, fica claro o corpo de Jesus está no céu e não
pode ser trazido abaixo por nenhum sacerdote.
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Jesus está conosco (Mt 28:20) mas em espírito, não em
corpo. Então pergunto: o corpo físico de Jesus (que segundo
o Catolicismo é a substância da hóstia consagrada) não é
onipresente e não pode estar em dois lugares ao mesmo
tempo. Então como Jesus pode estar presente em corpo na
hóstia e no céu ao mesmo tempo?
Consideração 4
Outra coisa a se analisar é a substância. A hóstia é feita de
trigo e água, mas mesmo depois de transubstanciada
continua a ser trigo e água. Onde está o corpo de Cristo?
Onde estão suas veias, pulmões, coração, pés, unhas, dentes?
O clero Católico afirma que tal transubstanciação é invisível e
espiritual, um mistério da fé. Ora, onde está tal raciocínio das
escrituras? Jesus jamais ensinou uma coisa semelhante a
esta.
Fica claro que a Transubstanciação é uma doutrina
fantasiosa inventada pelo Catolicismo. É importante
ressaltar que a base da existência da Igreja Católica está
neste Sacramento. Jesus indicou claramente que a Ceia é
uma simbologia de sua morte, feita para anunciar (do
original “κατα ελλω – kataggelloo”, que significa anunciar,
proclamar, ensinar, promulgar) a morte de Cristo por nós.
Por fim, a Igreja Católica não tem bases para sustentar tal
doutrina, nem mesmo na Sagrada Tradição. Isto se dá, pois
os papas Gelásio I e Gelásio II não acreditavam em tal
doutrina, assim como São Clemente e Santo Agostinho. O
papa Gelásio I dizia: “A natureza do pão e do vinho não se
alteram”. Agostinho parecia zombar de tal doutrina quando
disse: “Não se pode engolir Aquele que subiu vivo para o céu”.
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Foi somente com o Papa Inocêncio III em 1198 que a
transubstanciação foi implantada como dogma revelado da
igreja, passando mais tarde a ser doutrina oficial do
Catolicismo.
Caro leitor, como um dogma tão antibíblico pode ser
ensinado pela Igreja? Pense nisto: Jesus não ensinou tal
coisa, do contrário, a Bíblia registraria tal ensinamento. Jesus
poderia ter dito: “Isto é a substância do meu corpo”, mas por
que não o fez? Por que a Bíblia não registra a
transubstanciação? Paulo não diz nada sobre tal doutrina,
assim como os demais apóstolos. Se a Bíblia não ensina a
transubstanciação, então por que crer nela?

Adoração à Hóstia Consagrada
“”Na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença
real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, entre
outras coisas, dobrando os joelhos, ou inclinando-nos
profundamente em sinal de adoração do Senhor. "A Igreja
católica professou e professa este culto de adoração que é
devido ao sacramento da Eucaristia não somente durante
a Missa, mas também fora da celebração dela,”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1178

“Não há dúvida alguma de que todos os fiéis de Cristo,
segundo o costume que sempre vigorou na Igreja, devem
tributar a este santíssimo sacramento a veneração e o
culto de adoração (latria), que só se deve a Deus [cân. 6].”
Concílio de Trento, Sessão XIII, parágrafo 878
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Nas duas transcrições acima, a Igreja Católica afirma que
seus fiéis devem adorar a hóstia consagrada. Esta adoração,
culto do qual só Deus é digno, é prestado à hóstia consagrada
que supostamente é Jesus Cristo transubstanciado.
Será que a Bíblia ensina este tipo de culto? Se a hóstia
consagrada realmente for Jesus Cristo transubstanciado a
adoração é verídica. Agora, e se não for? E se a hóstia for
apenas o que ela realmente é: água e trigo? Não seria um
caso de idolatria? Agora pergunto: a hóstia consagrada é
Jesus?
Algumas paróquias contém uma pequena lâmpada
vermelha acima do altar que se ascende quando a hóstia é
transubstanciada indicando a suposta presença real de Jesus
no sacramento. Logo em seguida ouve-se o som de um sino
no altar que indica que as pessoas devem se ajoelhar e
adorar o Santíssimo Sacramento enquanto o Padre ergue o
suposto Jesus de água e trigo. O mesmo acontece com o
vinho. De repente a igreja inteira está de joelhos adorando
um pedaço de pão.
Eu realmente fico impressionado com essa ideia! Para que
Jesus esteja na hóstia, uma passagem da Bíblia mal
interpretada já basta; agora, quando se trata de imagens,
não se pode interpretar literalmente nenhum versículo da
Bíblia. Ora, onde está o sentido nisso? O que é mais fácil
interpretar literalmente: “Não fareis para ti imagem de
escultura” ou “Isto é o meu corpo”? Convenhamos em
concordar que a primeira frase tem muito mais sentido
literal do que a segunda, porém, para o Catolicismo, a
primeira não é literal quando a segunda é.
É desnecessário a essa altura dizer que só devemos cultuar
a Deus. Jesus afirma as palavras de Deuteronômio 6:13
dizendo: “Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás”
(Mt 4:10). Nossa adoração e culto só podem ser dados ao
único ser digno de tal coisa: Deus.
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Pergunto aos Católicos sinceros: Jesus está realmente
presente na hóstia? A Bíblia ensina tal coisa? Se Jesus não
estiver na hóstia, adorá-la não seria pecado de idolatria?
Então penso que todo Católico deveria dar mais atenção
para estes detalhes, pesquisando e examinando sua fé mais a
fundo e não só se contentando com o que lhes é ensinado
por Roma. A Bíblia afirma que Deus “deseja que todos se
salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade” (1Tm
2:4) e ele está disposto a apresentar tal conhecimento
maravilhoso à todos aqueles que buscarem, pois ele mesmo
diz: “Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de
todo o vosso coração” (Jr 29:13).

Conclusão
Vimos que a Igreja Católica ensina o seguinte referente à
Eucaristia:





Na Eucaristia, o sacrifício de Jesus se torna real e
presente;
Na Eucaristia deve-se usar apenas o Pão, pois a carne
já contém o sangue;
A hóstia muda-se em corpo, alma e divindade de Jesus
pela transubstanciação;
A hóstia deve ser adorada com culto de Latria
(adoração)

A Bíblia não ensina nada sobre a presença real de Jesus na
hóstia. Ela ensina que “o Senhor Jesus, na noite em que foi
traído, tomou pão; e, havendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo que é por vós; fazei isto em memória de
mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o
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cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue;
fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.”
(1Co 11:23-25). Não há margem para entender literalmente
as palavras de Jesus. Ele dizia: “Isto é o meu corpo”, ou seja,
isto simboliza o meu corpo; da mesma forma que ele disse:
“Eu sou a porta”, quando na verdade queria dizer que ele
simbolizava a porta que leva ao céu. A transubstanciação é
um absurdo teológico!
Se a eucaristia é um sacrifício, e já que Jesus celebrou tal
sacrifício com os apóstolos antes de morrer na cruz, então o
sacrifício de Jesus foi adiantado? Ele se sacrificou antes de
morrer na cruz? Como ele poderia ter feito isso? Não seria
isso um verdadeiro absurdo!?
Como vimos durante este capítulo, a transubstanciação
não é uma doutrina fundamentada nas Escrituras Sagradas.
A ceia ou Eucaristia é a rememoração do sacrifício de Jesus
Cristo, onde ingerimos o pão simbolizando a morte de Jesus
Cristo na cruz e ingerimos também o sangue, simbolizando o
derramamento do sangue da Nova Aliança que nos purifica
de todo o pecado. Esta é a Ceia ensinada por Jesus, em sua
memória (Lc 22:19), para sua glória e para que lembremonos de que Jesus Cristo foi nosso cordeiro pascal (1Co 5:7),
imolado por nossos pecados (1Co 15:3), mas que agora, vivo,
intercede por nós junto ao Pai (Hb 7:25), de onde há de vir
como prometeu (Jo 14:3).
O apóstolo Paulo nos ensina dizendo: “Ponde tudo à prova”
(1Ts 5:21). Cabe a nós, baseados na Palavra de Deus que é
“proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para
instruir em justiça;” (2Tm 3:16), julgar e testar todas as
coisas para que não caiamos em ventos de doutrina e
falsidades inventadas pelas mentes humanas ou inspiradas
por demônios. Precisamos conhecer a “espada do Espírito,
que é a Palavra de Deus” (Ef 6:17) para que possamos resistir
às tentativas do maligno de nos aprisionar em heresias, pois
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como o próprio Deus disse: “O meu povo está sendo destruído,
porque lhe falta o conhecimento.” (Os 4:6).
Deus te ama e deseja que você viva a verdade do
Evangelho da glória que ele tem oferecido. Lembre-se do que
Jesus disse: “Quando vier, porém, aquele, o Espírito da
verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará
por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido,” (Jo 16:13). Peça
ajuda ao Espírito Santo, para que ele lhe revele as verdades
contidas na Palavra de Deus, e com toda certeza, ele irá fazêlo.
Perguntas para meditação:
1. A Bíblia ensina que a Ceia é o sacrifício de Jesus
presente na celebração?
2. Jesus ensinou que somente o pão é necessário para a
celebração da Ceia? Se fosse, então por que ele
também falou do vinho?
3. A transubstanciação é Bíblica? Por que Paulo em
1Coríntios capítulo 11 não disse nada sobre ela?
4. A frase “Isto é o meu corpo” tem sentido literal? E a
frase “Eu sou a Porta”, tem sentido literal? As duas
frases têm diferença? Se eu alguém apontasse para
Jesus e dissesse “Isto é a Porta!”; Jesus o seria
literalmente? Ou seria uma metáfora?
5. Adorar os emblemas da Ceia é Bíblico? Por que a
Bíblia não diz nada à respeito?
6. Por que a Bíblia nas mostra nenhum caso da
adoração do pão?
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“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo.”
MATEUS 28:19

O

Batismo é um dos mais famosos sacramentos da
Igreja Católica Romana. Ordenado por Jesus em
Mateus 28:19, o batismo têm sido observado dentro
do Cristianismo desde então. Os primeiros Cristãos
batizavam os novos convertidos sob a ordem de Jesus Cristo
e a Bíblia relata vários destes batismos mostrando a
importância de tal rito para a vida cristã.
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Na Igreja Católica, o batismo apresenta algumas
características peculiares como a remissão do pecado
original em recém-nascidos e sua necessidade para a
salvação de uma pessoa. Por outro lado, nas confissões de fé
protestantes, o batismo é tido como uma representação, uma
figura da morte do Cristão para o mundo e de sua
ressurreição para a vida em Cristo.
Tanto Católicos quanto Evangélicos aceitam o batismo
como um sacramento, como uma ordenança de Jesus Cristo.
No entanto, diferem nos aspectos relacionados ao significado
do batismo e ao modo como é realizado. Nós Evangélicos não
cremos que o batismo deva ser ministrado a recém-nascidos
e nem que ele é necessário para a salvação. Também não
realizamos o batismo por aspersão (derramando água sobre
a pessoa), mas sim por imersão (imergindo a pessoa
totalmente dentro d’água). Isso se dá, pois a palavra Batismo
- do original “ απτιζω”, baptizo - significa imergir. Desta
forma, seria um tanto estranho praticar a “imersão”
(batismo) por aspersão.
Gostaria de convidar o caro leitor a analisar mais uma
doutrina Católica à luz da Bíblia, buscando comparar o
dogma batismal Católico com o que a Palavra de Deus diz à
respeito do assunto.

Necessário para a Salvação
“Se alguém disser que o Batismo é facultativo, isto é, não
necessário para a salvação — seja excomungado.”
Concílio de Trento, Sessão VII, parágrafo 861
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O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo para a vida
Cristã. A Igreja Católica afirma que o batismo é necessário
para a salvação. Mas será que é isso que a Bíblia ensina?
O sacramento do batismo não aparece na Bíblia como
quesito para a salvação em nenhuma passagem. Sua relação
com a redenção do homem é simbólica, assim como a
eucaristia. O batismo é somente uma representação e não
uma obra redentora.
A Bíblia ensina que o batismo deve ser ministrado ao
Cristão como símbolo de sua conversão, morte e
ressurreição espiritual para uma nova vida em Cristo.
Podemos dizer que o batismo não é obra de salvação e sim
uma representação de tal obra já efetuada na vida daquele
que se batiza.
A Igreja Católica – e mais algumas seitas – ensinam que o
batismo é necessário para a salvação, isto é, se uma pessoa
não for batizada ela nunca poderá entrar no reino do céu. Os
apologistas Católicos tentam encontrar nas Escrituras algum
versículo que dê apoio para essa ideia. Analisemos alguns
dos mais usados por eles:
O caso de João 3:5
O versículo de João 3:5 diz: “Respondeu Jesus: Em verdade,
em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus”.
Os defensores da doutrina romana sublinham a parte
“quem não nascer da água” e focalizam a ideia de que estes
não poderão entrar no reino de Deus. Segundo eles, nesta
passagem, Jesus estaria ensinando a necessidade do batismo
para a salvação. No entanto o sentido das palavras de Jesus
não são estes. Provavelmente Jesus estava se referindo à
profecia de Ezequiel: “Então, aspergirei água pura sobre vós,
e ficareis purificados; de todas as vossas imundícias e de todos
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os vossos ídolos vos purificarei. [...] Porei dentro de vós o meu
Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os
meus juízos e os observeis.” (Ez 36:25,27). Ezequiel fala de um
lavar espiritual e não físico, assim como complementa Paulo,
fazendo uma clara refutação ao argumento da salvação pelo
batismo: “não por obras de justiça praticadas por nós, mas
segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo,” (Tt 3:5). Como
podemos ver claramente, não é por obras de justiça
praticadas por nós, mas pelo amor, graça, misericórdia e
pela ação do Espírito Santo nos concedendo um lavar
espiritual que nos torna aptos a entrar para o reino de Deus.
O texto de 1 Pedro 3:21
Este verso diz: “a qual, figurando o batismo, agora também
vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a
indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio
da ressurreição de Jesus Cristo;”.
Com base neste texto, os apologistas Católicos, ignorando
o contexto e separando as palavras “figurando o batismo,
agora também vos salva”, dizem que a Bíblia ensina o
batismo para a salvação. No entanto, o contexto pode nos
mostrar o que Pedro realmente quis dizer. Sendo assim, o
texto prossegue: “não sendo a remoção da imundícia da
carne, mas a indagação de uma boa consciência para com
Deus,”. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que a
cerimônia Batismal exterior não salva, mas sim a realidade
espiritual que o batismo representa. Quando Pedro fala que
a salvação não é fruto da “remoção da imundícia da carne”
ele se refere ao ato exterior do batismo, isto é, o contato da
uma pessoa com a água, onde ela estaria teoricamente se
lavando. Logo depois Pedro explica o que realmente salva o
homem, ou seja, aquilo que o batismo representa, que é a
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“indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio
da ressurreição de Jesus Cristo.”
Portanto, o texto de 1 Pedro 3:21 não ensina a necessidade
do batismo para a salvação; muito pelo contrário, mostra
que o rito ou a cerimônia do batismo não salva, mas sim o
que ele representa: a morte e ressurreição do cristão para
uma nova vida.
As palavras de Jesus em Marcos 16:16
Este é o verso áureo dos que creem na doutrina do
batismo para a salvação. Jesus diz em Marcos 16:16: “Quem
crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será
condenado.”. Há uma grande ênfase na primeira parte da
frase: “Quem crer E FOR BATIZADO é que será salvo”,
afirmam os romanistas. No entanto, Jesus termina dizendo
“quem, porém, não crer será condenado”. Percebeu a
diferença? Se o batismo fosse necessário para a salvação,
certamente Jesus diria “Quem porém não crer e não for
batizado será condenado”. Mas foi isso que ele disse?
Jesus coloca a condição de salvação sobre o “crer” e não
sobre o batismo, pois se quem não crer será condenado é
lógico deduzirmos que quem crer será salvo. Acredito que o
que Jesus quis dizer é que o homem que deve crer e passar
pela obra regeneradora operada Espírito de Deus.
Poderíamos parafrasear Jesus desta forma: “Todo aquele que
crer e renascer do Espírito Santo será salvo”.
Concluindo, Jesus não estava falando do batismo físico,
cerimonial, ritualístico, mas sim de seu significado, isto é,
daquilo que ele representa. O batismo não pode conceder
nenhuma graça por si, pois só podemos ser salvos pela graça
de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo (Is 64:6; At 5:11; Rm
11:6; Ef 2:8-9).
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O batismo cerimonial (ministrado pelo homem) é uma
obra de justiça, e com base nas Palavras de Paulo em Tt 3:5:
“não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua
misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e
renovador do Espírito Santo,” (assim como ensinado em
outras passagens como Rm 3.27-28, 4.2-5, 15:1; Gl 2.16; Ef
2:9; 2 Tm 1.9 onde podemos ver que obras não salvam)
podemos afirmar que o batismo não salva o homem. As
obras não são para nos salvar, mas para demonstrar que
somos salvos. O batismo representa a salvação do homem,
mas não a opera.
Um bom exemplo Bíblico seria o ladrão da cruz que se
arrependeu de seus pecados e foi salvo por Jesus sem ter
sido batizado (Lc 23: 42-43).
Poderíamos ainda acrescentar que a salvação é por meio
da graça, operada pela fé através do sangue de Jesus. Em
Atos 16:30 o carcereiro pergunta a Paulo e Silas: “Senhores,
que devo fazer para que seja salvo?”, à esta questão eles
respondem: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.”
(At 16:31). Não falaram nada sobre batismo.
O batismo é de suma importância para a vida cristã plena
em Cristo. Seu sentido está em morrer para o mundo e
renascer para Cristo. Isto não ocorre no momento do ritual
batismal, mas no momento em que a pessoa entrega sua vida
a Jesus Cristo. O batismo é a figura daquilo que Deus, por
meio do seu Espírito Santo, operou em nossa vida. Portanto,
o batismo representa a salvação, mas não salva.

Remissão de pecados pelo Batismo
“Em razão desta certeza de fé, a Igreja ministra o batismo
para a remissão dos pecados mesmo às crianças que não
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cometeram pecado pessoal.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 403

A Igreja Católica ministra o batismo com dois propósitos:
anexar o batizado à Igreja e perdoar seus pecados. Outras
religiões também têm o batismo como um sinal ou um pacto
que é feito entre o batizado e a religião na qual recebeu o
batismo. Entretanto, a Bíblia não ensina nada disso sobre o
batismo.
O propósito do batismo é evidenciar a conversão, isto é,
representar ao mundo, de forma exterior, a conversão
espiritual de uma pessoa. Desta forma, o batismo marca o
ingresso da pessoa na vida Cristã, como uma representação
de sua entrega a Deus. Não é no momento do batismo que
uma pessoa torna-se Filha de Deus ou Cristã, pois ela já se
converteu espiritualmente e já faz parte do povo de Deus, o
batismo é somente uma representação externa.
A Igreja Católica Romana ministra o batismo às crianças e
adultos também com o propósito de perdoar seus pecados. A
Bíblia, por outro lado, não ensina que o batismo tem função
de lavar ou causar o perdão de pecados, pois isto só pode ser
feito através do sangue de Jesus Cristo (veja 1Jo 1:7).
A Igreja Católica sugere algumas passagens Bíblicas onde,
segundo creem, o perdão de pecados por meio do batismo
está evidenciado. Vejamos os mais comuns:
I.

Pedro em Atos 2:38

O versículo em questão diz: “Respondeu-lhes Pedro:
Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de
Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o
dom do Espírito Santo”. Este versículo é de difícil
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compreensão e só pode ser respondido à luz da gramática
grega e do contexto hermenêutico Bíblico. A palavra grega
traduzida como “para” no texto é eis (do grego “εισ”) que
pode significar muitas coisas sendo ela uma preposição de
referência para indicar relação entre duas coisas. Ela contém
vários significados, podendo ser entendida, por exemplo,
como a causa de alguma coisa, o que seria expresso como:
“devido à” ou “resultante de”. Assim, o que Pedro quis dizer
foi que as pessoas se arrependessem e que elas deveriam ser
batizadas em resultado da remissão de seus pecados. Isso é
evidente pelo fato de que o batismo só é ministrado após a
conversão e nunca antes. Várias vezes encontramos na Bíblia
expressões do tipo: “e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e
eram batizados” (At 18:8). Perceba a ordem: creram e depois
foram batizados. O batismo é a representação exterior do
que ocorreu no interior da pessoa. É esse sentido que Pedro
emprega em sua frase.
II.

Saulo em Atos 22:16

O texto diz: “E agora, por que te demoras? Levanta-te,
recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome
dele”.
Esse texto é muito citado pelos defensores da doutrina da
remissão batismal, mas não ensina que o batismo purifica
pecados. O texto está da seguinte forma na Bíblia Católica
Edições Paulinas: “E agora, o que estás esperando? Levantate, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando
o seu nome!”. O leitor já deve ter percebido que as
expressões “recebe o batismo” e “purifica-te dos teus
pecados” não apresentam relação entre si, ou seja, são
efeitos distintos resultantes do ato registrado no final:
“invocando o nome dele”. Explicando melhor, Saulo receberia
a purificação de seus pecados pela invocação do nome de
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Jesus e não pelo batismo. Assim sendo, este texto não ensina
que o batismo lava pecados.
Além destes dois, outros textos da Bíblia são usados pelos
defensores de tal doutrina, mas como vimos, são textos
muito mal interpretados.
O batismo não lava pecados e isto é facilmente
compreendido no Novo Testamento. Não é a água que
purifica, mas o sangue! Diz a Bíblia: “e levaram as suas vestes
e as branquearam no sangue do Cordeiro.” (Ap 7:14); e em
outra parte: “e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo
pecado.” (1Jo 1:7).
Caro leitor, crer que o batismo purifica pecados é
irracional. Ora, acaso quem batiza uma vez deixa de pecar
para sempre? E se esse alguém pecar depois de ter sido
batizado? Vai ser batizado novamente? A Bíblia ensina que
há um só batismo (Ef 4:5). Então como se dá o perdão de
pecados? Pelo arrependimento e pela confissão! Jesus
começa a mensagem evangélica dizendo: “Arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus.” (Mt 4:17). Quando o
apóstolo Pedro estava no templo, logo depois de curar um
paralítico na entrada, disse: “Arrependei-vos, pois, e
convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,”
(At 3:19). Da mesma forma, afirma o apóstolo João: “Se
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.” (1Jo
1:9).
Deus é quem perdoa nossas falhas e transgressões, não
pelo batismo, mas pelo quebrantamento do nosso coração,
pelo nosso arrependimento, pela confissão de nosso pecado
e pelo poder que há no sangue de Jesus.
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O Batismo de Crianças
“A prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial
da Igreja. É atestada explicitamente desde o século II. Mas
é bem possível que desde o início da pregação apostólica,
quando "casas" inteiras receberam o Batismo, também se
tenha batizado as crianças.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1252

A prática de batizar crianças é chamada de Pedobatismo.
Foi iniciada no século II e não há nenhum indício de que era
praticada pelos apóstolos. Neste mesmo século, o
pedobatismo causou a primeira grande desfraternização
entre igrejas Cristãs que discordavam acerca de tal prática.
Isso prova historicamente que o costume de batizar crianças
não foi ensinado e nem praticado pelos apóstolos.
O Catolicismo sugere alguns textos Bíblicos que utilizam a
expressão do batismo em “casas inteiras” para justificar esta
prática. Abaixo estão listados os versículos em que podemos
encontrar uma expressão similar:
“Depois que foi batizada, ela e a sua casa,“ (At 16:15)
“foi batizado, ele e todos os seus” (At 16:33)
“batizei também a família de Estéfanas” (1Co 1:16)
Ora, estes textos dizem que alguma criança foi batizada? Se
lermos todos eles dentro de seus respectivos contextos,
poderemos perceber a presença de três características em
comum:
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A Palavra foi pregada a alguém – At 16:14, 16:32 e
1Co 1:17
Foi recebida e por isso foram batizados – At 16:14,
16:34
Nenhuma criança é mencionada

Além destes, os defensores do pedobatismo ainda citam o
texto de Atos 2:39 para tentar aprovar tal prática: “Porque a
promessa vos pertence a vós, a vossos filhos”. Uma lida no
contexto deste último versículo pode mostrar claramente
que Pedro não estava se referindo a crianças, mas sim às
futuras gerações de crentes.
Portanto, a Bíblia não dá margem para o pedobatismo.
Diante de tal fato, pergunto aos Católicos sinceros em sua fé:
por que devemos crer em algo que a Bíblia não ensina?
Os apologistas Católicos ainda citam o pacto de Abraão (a
circuncisão, veja em Gênesis capítulo 17), que era feito em
crianças, comparando-o com o batismo. Questionam eles: se
a circuncisão era feita em crianças, por que não podemos
batizar crianças? Ora, a diferença entre circuncisão e o
batismo é imensa. A circuncisão era sinal do pacto de Deus
com o povo hebreu e prefigurava a Nova Aliança do sangue
de Jesus Cristo (leia 1Co 11:25), não tem absolutamente
nada a ver com o batismo. Jesus, por exemplo, foi
circuncidado quando criança (Lc 2:21), mas só foi batizado
quando já era adulto (Lc 3:21). Além disto, a Bíblia não cria
nenhum paralelo entre circuncisão e batismo, mostrando
que não há nenhuma relação entre eles.
Alguém ainda poderia perguntar: por que os Evangélicos
não batizam crianças? Que mal há nisso? Respondo que não
há nenhum mal, no entanto, o batismo é uma representação
exterior da conversão interior de uma pessoa. Como uma
criança que nem mesmo sabe o que é pecado pode se
arrepender de seus pecados? Ninguém pode ser obrigado a
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servir a Deus e muito menos ingressar na fé Cristã de forma
involuntária. Para que uma pessoa possa se batizar existem
quesitos como o arrependimento, a fé e a consciência de
compromisso com a Palavra de Deus. Como uma criança
poderia se arrepender de alguma coisa? Como ela poderia
ter fé em Deus ou firmar um compromisso com ele sem nem
mesmo saber falar?
Por estes motivos e segundo o exemplo Bíblico, nós
Evangélicos ministramos o batismo somente a pessoas que
alcançaram a maturidade necessária para tomar a decisão de
aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e ter uma consciência
exata do que o batismo representa e de sua importância.

Presas ao poder das trevas
“Por nascerem com uma natureza humana decaída e
manchada pelo pecado original, também as crianças
precisam do novo nascimento no Batismo, a fim de serem
libertadas do poder das trevas e serem transferidas para
o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual
todos os homens são chamados.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1250

Dentre os vários absurdos espalhados pelas várias
doutrinas Católicas, eu considero este um dos piores. O
Vaticano afirma que crianças e recém-nascidos que ainda
não foram batizados estão “presos ao poder das trevas”. Isso
é biblicamente absurdo! Nenhuma passagem da Bíblia
ensina que as crianças estão presas ao poder das trevas e
muito menos que o batismo opera a libertação de tal prisão.
Gostaria de perguntar ao caro leitor: onde a Bíblia ensina
isso? Vamos analisar dois pontos muito importantes dentro
deste tema:
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A. A questão do Pecado Original
Alguém poderia levantar a questão: e o pecado original?
Bem, para explicar isso, primeiro temos que entender o que
é o pecado original e como ele nos afeta.
O pecado original, assim chamado, é a semente de
imperfeição que herdamos de nossos pais. Não é um pecado
em si, mas uma natureza decaída e propensa a pecar.
Explicando melhor, o pecado original é a herança de uma
natureza corruptível manchada pelo pecado que afeta o
homem por inteiro: corpo, alma e espírito. A influência do
pecado original resulta na moralidade corrupta e não no
pecado em si. Desta forma, uma criança que ainda não
cometeu pecados pessoais tem um espírito totalmente puro
e inocente, ainda que sua natureza herdada seja imperfeita e
decaída por causa do pecado original. A Bíblia fala sobre o
pecado original em várias passagens como: Rm 5:12-19; Gl
5:19-21; Ef 2:1-3; são só alguns exemplos.
Como podemos ver, o pecado original não prende ninguém
ao poder das trevas. A Bíblia ensina: “Não se farão morrer os
pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais; cada qual morrerá
pelo seu próprio pecado” (Dt 24:16); e em outra parte: “A
alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a iniquidade
do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho,” (Ez 18:20).
Nenhuma pessoa carrega sobre si a culpa pelo pecado de
Adão, mas sim a natureza decaída resultante de tal pecado.
Assim sendo, nenhuma criança pode estar presa ao poder
das trevas em razão do pecado original, pois seu espírito é
puro e inocente.
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B. O Testemunho de Jesus Cristo
O Mestre dos mestres nos deixou um testemunho muito
claro e evidente sobre a perfeição espiritual dos pequeninos.
Jesus, em um dos episódios mais famosos da Bíblia, disse que
as criançinhas (que provavelmente não foram batizadas)
pertencem ao “reino dos céus” (Mt 19:14). Como pode
alguém afirmar que as crianças estão presas ao “poder das
trevas” quando Jesus diz que “delas é o reino dos céus”?
Compare a declaração da Igreja Católica com palavras de
Jesus em Mateus 18:1-4:
“Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e
perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus,
chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: Em
verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos
fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos
céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança,
esse é o maior no reino dos céus”.
Veja que Jesus diz que devemos ser como crianças, pois
elas são exemplos de humildade e sinceridade para nós.
Acaso Jesus falaria desta forma se elas estivessem “presas ao
poder das trevas”? Como imitaremos alguém que está “preso
ao poder das trevas”?
Vejamos outro caso interessante que está escrito em
Mateus 21:15-16:
“Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as
maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no
templo: Hosana ao Filho de Davi, indignaram-se, e
perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo?
Respondeu-lhes Jesus: Sim; nunca lestes: Da boca de
pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito louvor?”
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Jesus responde aos sacerdotes citando o Salmo 8:2 que diz:
“Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força,”.
Caro leitor, como Deus pode suscitar força para um perfeito
louvor da boca de alguém que está “preso ao poder das
trevas”? Como o ensinamento Católico pode estar de acordo
com a Bíblia? Pense nas palavras de Jesus: “Deixai as crianças
e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos
céus.” (Mt 19:14).

Conclusão
Neste capítulo abordamos o tema do batismo dentro da
doutrina Católica. Creio que não restaram dúvidas sobre o
significado real do batismo. A doutrina Católica não resiste a
um combate com a luz das Escrituras, antes se mostra falha e
sem bases. Vimos que o Catolicismo afirma o seguinte sobre
o batismo:




O batismo é necessário para a salvação
Há remissão de pecados através do batismo
Sem o pedobatismo, as crianças estão presas ao poder
das trevas

O batismo não é necessário para a salvação e nem lava
pecados. Somente a fé em Jesus Cristo salva (Jo 3:16; At
16:31; Ef 2:8-9) e somente o sangue de Jesus pode nos
purificar de todos os pecados (1Jo 1:7).
O apóstolo Paulo nos fala sobre o significado do batismo:
“Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo; para
que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória
do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.” (Rm
6:4)

189

O CATOLICISMO ROMANO E A BÍBLIA

O que Paulo está dizendo é que o batismo representa a
nossa morte para o mundo e o nosso ressuscitar para Deus
em novidade de vida, não uma libertação do poder das
trevas e um perdão de pecados como afirma a Igreja
Católica. Desta forma, vemos que os ensinos Católicos sobre
o batismo não têm bases Bíblicas e por isso volto a
questionar: devemos crer na doutrina batismal Católica?
O Concílio de Trento afirma em sua sétima sessão,
parágrafo 859: “Se alguém disser que na Igreja Romana, Mãe
e Mestra de todas as Igrejas, não reside a verdadeira doutrina
acerca do sacramento do Batismo — seja excomungado”.
Eu creio que a verdadeira doutrina acerca do batismo está
na Bíblia, que é a única regra de fé para o Cristão. A Bíblia é
“viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois
gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e
medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções
do coração” (Hb 4:12). Jesus disse que “Passará o céu e a
terra, mas as minhas palavras jamais passarão” (Mt 24:35).
Ele também testificou sobre a veracidade das Escrituras
dizendo: “Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a
vida eterna; e são elas que dão testemunho de mim” (Jo 5:39);
e o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo registrou que
“Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para
ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em
justiça” (2Tm 3:16).
Se o leitor for Católico, pergunto-lhe: a verdadeira
doutrina acerca do batismo está contida na Bíblia ou na
Igreja Católica? Pense bem nisto.
Perguntas para meditação:
1. A Bíblia ensina que o batismo é necessário para a
salvação?
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2. O que lava pecados: o batismo ou o sangue de Jesus?
3. O pecado original pode ser lavado pelo batismo? O
que a Bíblia diz à respeito?
4. Por que motivo devemos crer no pedobatismo? Onde
a Bíblia ensina tal coisa?
5. As crianças que não foram batizadas estão “presas ao
poder das trevas”? O que Jesus diz à respeito disto em
Mateus 19:14?
6. A Bíblia se revela completa e acabada (veja Ap 22:1819). Devemos crer em algo que a Bíblia não nos
ensina?
7. A doutrina verdadeira do batismo está realmente na
Igreja Católica?
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“E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo depois o juízo,”
HEBREUS 9:27

A

Doutrina Católica do chamado Purgatório está em
vigência desde o século VI, quando Gregório O
Grande promulgou esse dogma. É uma das doutrinas
de maior circulação popular e também é base de várias
lendas populares.
O Catolicismo ensina que o Purgatório é um lugar
intermediário entre o céu e a terra. Assim, quando uma
pessoa morre, sua alma é levada ao purgatório onde
“purgará” seus pecados para alcançar um determinado grau
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de pureza necessário para entrar no céu. O Catolicismo ainda
vincula várias coisas à esta ideia como por exemplo as
indulgências, missas em favor das almas e etc.
No século XVI, época da Reforma Protestante, a doutrina
do Purgatório era uma mina de ouro para a Igreja Católica. A
Basílica de São Pedro, por exemplo, foi construída nesta
época com o dinheiro das indulgências dos fiéis. Martinho
Lutero se indignou contra tal prática dedicando a maior
parte de suas 95 Teses para refutar a doutrina Católica do
Purgatório. O Concílio de Trento, realizado para responder
às ideias protestantes que estavam emergindo, ignorou os
argumentos de Lutero e confirmou a existência do
Purgatório.
Além da Igreja Romana, outras religiões espalhadas pelo
mundo creem no Purgatório ou em algo similar. Mas será
que existe Purgatório? Será que a Bíblia ensina tal coisa? São
perguntas que necessitam de respostas, e neste capítulo,
recorreremos à viva e eterna Palavra de Deus para obter
estas respostas. Por isto, convido o caro leitor a examinar o
que tenho a dizer e sobre tudo, o que a Bíblia tem a dizer
sobre este assunto.

O Purgatório e as Escrituras
“No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que
existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que
afirma aquele que é a Verdade, dizendo, que, se alguém
tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo,
não lhe será perdoada nem presente século nem no século
futuro (Mt 12,32). Desta afirmação podemos deduzir que
certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao
passo que outras, no século futuro.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1031
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A Igreja Católica declara que sua doutrina do Purgatório
tem bases Bíblicas citando alguns textos das Escrituras. Os
Teólogos e apologistas que creem em tal ideia também
apresentam alguns trechos da Bíblia para tentarem validar
pelas Escrituras algo que elas não ensinam. Permita-me
analisar estes textos à luz da hermenêutica Bíblica correta,
trazendo à tona a resposta para as seguintes perguntas: a
Bíblia ensina a existência de um Purgatório? Algum texto das
Escrituras prova esta doutrina? Vejamos os textos e
argumentos à favor do dogma do Purgatório:
A. A História narrada em 2 Macabeus 12:41-46
O livro apócrifo de 2 Macabeus registra um fato que
segundo o Catolicismo, ensina a existência do Purgatório.
Resumindo a história narrada nesse trecho, após uma feroz
luta travada entre o exército de Judas Macabeu e o exército
de Górgias da Iduméia (v. 31 e 32), onde alguns Judeus
pereceram (v. 33), Judas venceu seu adversário e voltou
para coletar o corpo dos Judeus mortos e sepultá-los (v. 39).
Nesse momento, descobriram objetos consagrados aos
ídolos de Jânia (v. 40) e atribuíram a estes objetos
consagrados a causa da morte daqueles Judeus, já que Deus
havia proibido o porte de tais objetos na Lei. Diante deste
fato, Judas intercede pelos Judeus mortos (v. 42) e envia
dinheiro à Jerusalém para que fosse oferecido como
sacrifício pelos pecados daqueles mortos (v. 43).
Somente o fato de que o livro de 2 Macabeus é um livro
cuja inspiração é extremamente duvidosa já depõe contra a
doutrina Católica. No entanto, existem alguns fatos
esclarecedores:


O escritor de 2 Macabeus fala sobre a crença de Judas
Macabeu desta forma: “Mas, se ele acreditava que uma
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bela recompensa aguarda os que morreram
piedosamente,” (2Mac 12:45). Perceba que Judas
ofereceu o sacrifício pelos mortos, pois acreditava
que eles morreram “piedosamente”. Gostaria de fazer
uma pergunta: como a morte de uma pessoa que
pratica idolatria pode ser considerada uma morte
“piedosa”? Deus castigou severamente o povo de
Israel várias vezes por causa da idolatria e agora um
idólatra é considerado “piedoso”?
Em nenhuma parte das Escrituras é encontrado
qualquer tipo de narração semelhante a esta. Por que
Moisés em Êxodo 32, após a matança dos que
cultuaram o bezerro de ouro (Êx 32:27), não ofereceu
sufrágios pela “morte piedosa” deles?
Em nenhum lugar das Escrituras é narrado um fato
onde se oferece sacrifício pelo pecado de alguma
pessoa já falecida. Nem mesmo na Lei tal coisa está
presente. No entanto, considere este fato: no período
interbíblico (período em que Judas Macabeu viveu) o
povo de Israel estava se recuperando aos poucos da
forte influência pagã herdada do cativeiro Babilônico.
Pergunto: Judas não estaria oferecendo sufrágios
pelos mortos baseado em um costume pagão?

Compare a posição de Judas ao oferecer um sacrifício e
orar pelos mortos na esperança de uma ressurreição com a
posição do rei Davi:
“Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei,
porque dizia: Quem sabe se o SENHOR se compadecerá de
mim, e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta,
por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela,
porém ela não voltará para mim.” (2Sm 12:22-23)
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Davi mostra claramente a inutilidade de se orar ou
oferecer qualquer tipo de sacrifício pelos mortos. Considere
agora o fato de que a Lei de Moisés nem os profetas mandam
que se ofereçam sufrágios ou ofertas por mortos. Então de
onde Judas tirou essa ideia? Quem disse isso a ele? É
evidente que Judas, inspirado por um costume pagão,
resolveu oferecer ofertas pelos mortos. Foi justamente nesta
época (durante os 400 anos a.C.) que os costumes
começaram a adentrar à cultura Judaica e quando Jesus veio
ao mundo, encontrou os Fariseus cheios de costumes e
tradições inválidas (veja Mt 15:2-3,6).
Felizmente, esse costume pagão plagiado por Judas
Macabeu não foi continuado, mas tempos depois foi
ressuscitado pela Igreja Romana, pelo que Paulo já tinha
alertado: “Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua
filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens,
conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo;” (Cl
2:8).
Vê-se portanto, que o ensinamento Católico não encontra
bases em nenhuma parte das Escrituras. O Texto de 2
Macabeus, além de carecer de inspiração divina, contradiz a
Palavra de Deus.
B. As Palavras de Jesus em Mateus 5:25-26
Diz o texto usado pela Igreja Católica: “Concilia-te depressa
com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele;
para que não aconteça que o adversário te entregue ao
guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de
maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último
ceitil”.
O Catolicismo diz que nesta passagem Jesus se referia ao
Purgatório dizendo que o guarda seria os anjos de Deus, e a
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Prisão seria o Purgatório. Pelo contexto imediato, podemos
ver que Jesus está falando de reconciliação do homem fiel a
Deus com seu inimigo (confira nos versos 23 e 24). Jesus
utiliza uma expressão (ou quase uma parábola) com o
significado de retribuição, isto é, o homem que não se
reconciliar com seu devedor ou credor, terá de sofrer as
consequências por isto. Jesus ensina que nossa relação com
nossos semelhantes aqui na terra interfere em nossa relação
com Deus, pois “Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu
irmão, é mentiroso” (1Jo 4:20). Nos versículos 44 e 55 Jesus
ainda ensina o procedimento correto de como tratar os
inimigos (ou adversário): “Eu, porém, vos digo: Amai aos
vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem; para vos
torneis filhos do vosso Pai que está nos céus” (Mt 5:44-45).
Por fim, não há nada no texto que indique a existência de
um Purgatório. Jesus não relaciona as palavras “guarda” e
“prisão” com “anjos” e “Purgatório”. Essa interpretação é
tendenciosa e totalmente descontextualizada. Onde o texto
faz referência ao Purgatório?
C. A fala de Jesus em Mateus 12:42
O verso em questão diz: “mas se alguém falar contra o
Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem
no vindouro.”. Afirmam os Católicos que este verso diz que
existem pecados que podem ser perdoados no além-túmulo.
Mas será que foi isso que Jesus ensinou? Uma análise do
contexto mostra que Jesus usou uma expressão para indicar
que a blasfêmia conta o Espírito Santo nunca terá perdão.
Seria como dizer “Você não poderá comprar esse carro nem
daqui a vinte anos”. Uma prova disso é como Marcos narra o

197

O CATOLICISMO ROMANO E A BÍBLIA

episódio: “mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo,
nunca mais terá perdão” (Mc 3:29).
Este texto, usado pelo Catecismo da Igreja Católica como
base para a doutrina do Purgatório, não ensina tal coisa.
Jesus ensina que existem pecados que podem ser perdoados
no além-túmulo? Como se dá isto se a Bíblia afirma: “E, como
aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois
o juízo,” (Hb 9:27)?
D. Paulo em 1 Coríntios 3:10-15
A Igreja Católica utiliza este texto para tentar provar a
existência do purgatório. Vejamos o que Paulo diz em 1Co
3:10-15:
“Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como
sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele; mas
veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode
lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é
Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento levanta um
edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
a obra de cada um se manifestará; pois aquele dia a
demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará
qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que
alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra
de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo; mas o tal será
salvo todavia como que pelo fogo.”
Esse texto ensina a existência do Purgatório? Pode haver
alguma confusão no entendimento do texto porque Paulo
utiliza a palavra “salvo” no versículo 15. No entanto, Paulo
não está falando de salvação em relação à vida eterna, mas
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sim em relação às recompensas.
considerações sobre o texto:










Vejamos

algumas

Pelo contexto, entendemos que Paulo fala sobre os
galardões – ou recompensas – que cada salvo
receberá por suas obras (veja 1Co 3:8) que tiver feito
por meio do corpo (2Co 5:10). Estes galardões são
recompensas celestiais que os salvos receberão por
suas boas obras (leia 1Co 4:5; Fp 2:16).
Em 1Co 3:12 Paulo explica muito bem o texto. Ele
compara nossas obras com “ouro, prata, pedras
preciosas, madeira, feno e palha”. Estas obras serão
provadas pelo fogo; as que permanecerem receberá
galardão, as que se queimarem receberão galardões
menores, mas todas passarão pelo fogo.
Jesus emprega o mesmo simbolismo em Apocalipse
3:18 dizendo à Igreja de Laodicéia: “aconselho-te que de
mim compres ouro refinado no fogo, para que te
enriqueças”. Esse “ouro refinado” são boas obras
feitas com vontade e sinceridade. O próprio Paulo
demonstra isso: “que pratiquem o bem, que se
enriqueçam de boas obras” (1Tm 6:18).
O uso da palavra “salvo” nesse texto, segue o mesmo
sentido de quando é usada no texto de 1Tm 2:14,15
Paulo também ensina que a salvação é pela fé e não
pelas obras (Gl 2:16; Ef 2:8-9; Tt 3:4-5).

Desta forma, fica claro pelo contexto que Paulo fala sobre o
julgamento das obras dos Cristãos e não dos Cristãos em si,
pois o próprio Jesus afirmou: “Em verdade, em verdade vos
digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me
enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou
da morte para a vida” (Jo 5:24). O julgamento a que Paulo se
refere não é para a salvação, mas sim para julgar as obras
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dos que já estão salvos, determinando o tipo de galardão que
cada um receberá. Por que Paulo estaria falando sobre
recompensas para os salvos nos versos anteriores (veja 1Co
3:8,9) e depois começaria a falar sobre salvação? A salvação
não tem nada a ver com obras. Pergunto ao caro leitor: a
interpretação “infalível” do Vaticano está correta? Considere
o contexto da passagem para responder esta pergunta, pois
texto sem contexto é pretexto para heresia.
E. Os textos de 1 Pedro 3:18-19 e 4:6
O Catolicismo cita dois textos da primeira carta de Pedro
tentando mostrar que a doutrina do Purgatório é Bíblica.
Vejamos o primeiro texto:
“Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o
justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; sendo, na verdade,
morto na carne, mas vivificado no espírito; no qual também
foi, e pregou aos espíritos em prisão;” (1Pe 3:18-19)
Os apologistas Católicos citam os “espíritos em prisão”
como as almas que estão no purgatório. No entanto, o
restante do contexto diz: “e pregou aos espíritos em prisão; os
quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade
de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a
arca” (1Pe 3:19-20). Como as almas que “foram rebeldes”
contra Deus podem estar no Purgatório? O Purgatório,
segundo ensina o Catolicismo, não é um lugar de purificação
para a entrada no céu? Então como aquele povo que foi
castigado com o dilúvio em virtude de seus terríveis pecados
(veja Gn 6:5) pode estar se purificando para adentrar no
céu?
O texto é de difícil interpretação até para os mais
experientes em exegese Bíblica. Existem várias
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interpretações possíveis, mas nenhuma delas envolve o
Purgatório, uma vez que o texto não faz nenhum sentido se
aplicado à doutrina do Purgatório. Creio que a interpretação
que mais se harmoniza com este texto é que Jesus, pelo
Espírito Santo, proclamou uma mensagem de advertência
através da pregação de Noé (leia 2Pe 2:5) àquela geração
que se perdeu, não dando ouvidos à mensagem. Esta
interpretação também se harmoniza com a afirmação de
Pedro de que o Espírito de Cristo falou em tempos passados
através dos profetas (leia 2Pe 1:20,21).
Independente do sentido real do texto, a certeza que o
texto nos dá é exatamente a sua não harmonização com a
doutrina do Purgatório.
Outro texto utilizado pelos apologistas Católicos se
encontra um pouco mais à frente:
“Pois é por isto que foi pregado o evangelho até aos mortos,
para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na
carne, mas vivessem segundo Deus em espírito.” (1Pe 4:6)
Os apologistas Católicos afirmam que este texto confirma o
texto anterior de 1Pe 3:18-19. Porém, um texto não tem
absolutamente nada a ver com o outro. O contexto e o
assunto são outros. A interpretação correta deste texto é
bem clara:




“foi pregado o evangelho até aos mortos” - os que
quando Pedro escreveu, já haviam falecido, mas
ouviram o evangelho enquanto viviam;
“para que, na verdade, fossem julgados segundo os
homens na carne,” – eles morreram em decorrência
de uma das consequências do pecado: a morte física;
“mas vivessem segundo Deus em espírito.” – eles
alcançaram a salvação.
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Podemos então parafrasear o texto da seguinte forma: “o
evangelho foi pregado aos que creram e posteriormente
morreram, a fim de que tivessem a vida eterna com Deus”. O
texto, portanto, não faz alusão alguma ao Purgatório.
Pudemos perceber que a doutrina Católica do Purgatório
não tem base Bíblica alguma. Não é estranho o fato do livro
do apocalipse não citar em nenhum versículo tal lugar? E as
almas que estão no Purgatório sendo “santificadas pelo
fogo”, o que acontecerá com elas no fim dos tempos? Por que
o livro do Apocalipse não cita nada sobre um Purgatório? Vêse que a doutrina do Purgatório não é Bíblica e, portanto,
pergunto: existe um lugar chamado Purgatório? O que a
Bíblia diz sobre isso?

A purificação no Purgatório
“Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não
estão completamente purificados, embora tenham
garantida sua salvação eterna, passam, após sua morte,
por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária
para entrar na alegria do Céu.”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030

A doutrina Católica do Purgatório ensina que o homem,
mesmo estando debaixo da graça de Deus, precisa ser
“purificado” a fim de alcançar certo grau de santidade para
adentrar no reino dos céus. A transcrição afirma que “não
estão completamente purificados”, isto é, o sangue de Jesus
derramado na cruz por eles não pode perdoá-los e purificálos completamente. Assim, eles têm que passar por uma
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purificação que envolve o sofrimento. Será que a Palavra de
Deus ensina desta forma? Esse ensinamento é Bíblico?
Concordo que é necessário sermos puros para entrarmos
no céu. A Bíblia diz que: “carne e sangue não podem herdar o
reino de Deus;” (1Co 15:50) justamente porque a carne e o
sangue são herdeiros do pecado de Adão, portanto, impuros
e indignos do céu. Quando ocorrer o arrebatamento, Jesus
transformará o corpo corruptível (carne e sangue) em um
corpo incorruptível (espiritual) que não herda o pecado de
Adão e só então poderemos entrar nos céus (veja 1Co 15:5153). E por que Jesus transformará o nosso corpo? Porque
fomos purificados de nossos pecados e passamos a semear a
santidade no corpo corruptível para colher no corpo
incorruptível ( leia 1Co 15:44).
Contudo, não creio que seja necessária uma purificação no
além-túmulo. A purificação dos pecados não vem pela
purgação, sofrimentos, sacrifícios, ou coisa parecida, mas
pelo que diz a Bíblia: “o sangue de Jesus seu Filho nos purifica
de todo pecado.” (1Jo 1:7). Somente pelo sangue de Jesus,
tendo este nos purificado, poderemos adentrar na glória
eterna com Cristo nos céus (1Jo 1:9, 3:3; Hb 1:3, 9:26; Tt
2:14).
A declaração do Catecismo da Igreja Católica de que “não
estão completamente purificados” contradiz a Bíblia. O
apóstolo João escreve em 1Jo 1:9 “ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça”. O que
a palavra TODA nos revela acerca da purificação feita por
Cristo? Ela é completa, não sobram “restos” de pecados para
serem purificados no além-túmulo. Só o sangue de Jesus
pode perdoar os pecados, pois como diz a Bíblia: “sem
derramamento de sangue não há remissão.” (Hb 9:22), e foi
Jesus quem se entregou por nossos pecados. Como podem
afirmar que o fogo do tal Purgatório pode purgar pecados?
Ou indo mais além, purificar o homem? Veja o que diz o
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autor da carta aos Hebreus: “havendo ele mesmo feito a
purificação dos pecados, assentou-se à direita da Majestade
nas alturas,” (Hb 1:3).
Perdão e purificação são distintos entre causa e efeito;
quem é perdoado imediatamente é purificado. O sangue de
Jesus perdoa, salva, purifica e restaura completamente o
homem. Não é necessário nenhum sofrimento ou dor para a
santificação ou purificação. Quem crê em tal coisa está
muito longe da verdade Bíblica.
Quando o Catolicismo diz que é necessário uma
santificação especial para se adentrar no céu, mesmo depois
de ter os pecados perdoados por Jesus, está ensinando que
o sangue de Jesus não é perfeito e não tem poder suficiente
para nos santificar completamente. Isso é um grande
absurdo quando comparado ao que a Bíblia diz sobre o
poderoso sangue de Jesus Cristo.
Abaixo temos um paralelo comparando a doutrina
Católica à redenção do homem pelo sangue de Jesus:
Igreja Católica
Purgatório
Purificar pecados para
entrar no céu
Fogo apaga pecados

Bases

Purgatório é pena pelo
pecado
Indulgências ajudam as
almas no Purgatório

---

-----

---

Bíblia
Redenção do homem
Purificar a natureza
pecaminosa
Sangue de Jesus apaga
pecados
Deus não se lembra
dos pecados perdoados
Não há mais oferta
pelo pecado

Bases
2Co 7:1
1Jo 1:7
Hb 8:12
Hb 10:18

Nota-se que o Purgatório contradiz várias partes do
significado da redenção do homem pela morte de Jesus. Se
Cristo pagou por nossos pecados na cruz (e a Igreja Católica
crê nisso), por que ainda devemos pagar por eles? Como
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podem afirmar que o sangue de Jesus nos purifica somente
de alguns pecados ou de partes desses pecados, quando a
Bíblia afirma que ele nos purifica de TODO pecado? Ora, se
um pecado é perdoado ele ainda deve ser pago? Como
alguém tem que pagar por uma dívida que já foi paga?
Nós Cristãos, que temos a Bíblia que é a Palavra de Deus
como única regra de fé (2 Tm 3:16; Hb 4:12), cremos que o
sangue de Jesus é o nosso purgatório instantâneo. Ele é
quem nos lava, purifica, restaura e salva de todo o pecado e
de toda injustiça (1Jo 1:7, 9). Veja abaixa algumas razões
para NÂO crer na doutrina do purgatório:
I.

II.

III.

Se o Sacrifício de Cristo é vicário, isto é, ele morreu no
nosso lugar como diz a Bíblia: “ele foi ferido por causa
das nossas transgressões, e esmagado por causa das
nossas iniqüidades;” (Is 53: 5), então nossos pecados
já estão pagos. Isaías declara ainda que: “o Senhor fez
cair sobre ele a iniqüidade de todos nós.” (Is 53: 6).
Concluindo, se nós temos que pagar por nossos
pecados, mesmo depois de já terem sido perdoados
por Deus, então o sacrifício de Jesus não foi tão eficaz.
No entanto, a Bíblia afirma uma coisa bem diferente: “
[Jesus] se manifestou, para aniquilar o pecado pelo
sacrifício de si mesmo.” (Hb 9:26).
Paulo diz em Romanos 8:1: “Portanto, agora nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus.”.
Quem está com Cristo não pode ser condenado a
nenhum sofrimento ou sacrifício expiatório, pois
Jesus morreu para que fôssemos livres da pena do
pecado. Se o Purgatório existir os crentes não
estariam condenados à “prisão” do Purgatório
contradizendo o que Paulo afirma?
O perdão de Deus é total e completo. Ninguém na
Bíblia que se arrependeu e confessou seus pecados a
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IV.

V.

VI.

Deus sendo perdoado por ele, recebeu qualquer pena
ou qualquer tipo de sofrimento para a purificação de
seu pecado: “se o meu povo, que se chama pelo meu
nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se
desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do
céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.”
(2Cr 7:14).
O apóstolo Paulo escreve um verdadeiro compêndio
teológico sobre purificação de pecados e justificação
em Romanos 3:21-26. Paulo não inclui o sofrimento
pelos pecados em nenhum versículo. Onde está a
doutrina Católica do Purgatório?
Em Apocalipse 7:13-17 João vê uma grande multidão
trajando vestes brancas no céu. Um dos anciãos
explica a João quem eram as pessoas que estavam na
grande multidão dizendo que eles “levaram as suas
vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.” (Ap
7:14). A santidade (vestes brancas) obtida por
aquelas pessoas não foi através do Purgatório, mas
sim do “Sangue do Cordeiro”.
O Purgatório não é citado, ensinado e nem sequer
aludido em nenhuma parte da Bíblia. Os Cristãos que
creem na Bíblia como a Palavra de Deus verdadeira
devem rejeitar a existência do Purgatório.

Além das razões alegadas acima, podemos ainda citar um
verso do livro de Eclesiastes que contradiz claramente a
doutrina romanista do Purgatório: “Tudo quanto te vier à
mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no
além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem
conhecimento, nem sabedoria alguma.” (Ec 9:10). Salomão
ensina nesta passagem que o homem só pode fazer algo em
benefício de sua salvação na terra, porque depois da morte,
não há mais o que fazer em relação à salvação de uma
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pessoa.
Abaixo temos as afirmações Bíblicas que ensinam a
verdade sobre a purificação do pecado e o estado pós-morte:











Liberto do Pecado – Ser liberto do pecado significa
“libertar-se da pena pelo pecado”, ou seja, “ser livre
da condenação”. A Bíblia ensina isso em Jo 3:16-18,
8:32,36.
Livre de julgamento – Não ser julgado implica
liberdade da sentença de morte proferida por Paulo
em Rm 6:23. A Bíblia ensina isso em Jo 5:24 e Rm 8:1.
Salvação pela fé – Significa crer em Deus como
demonstrado em Hb 11:1,6. A fé salvadora é o
reconhecimento de Jesus Cristo como Filho de Deus,
Salvador e Senhor de nossas vidas. A Bíblia fala sobre
esta fé em Jo 3:16; At 16:31; Ef 2:8.
Justificação pela fé – Justificar significa “imputar
justiça”, isto é, tornar justo. A fé em Cristo Jesus nos
torna justos e participantes da graça de Deus. A Bíblia
ensina isso em Rm 5:1-2.
Estado atual dos mortos – Aqueles que morreram
sem serem participantes da graça salvadora de Deus
(ou seja, não creram em Deus e/ou levaram uma vida
impura) são levados ao Hades e ali permanecem até o
dia do julgamento final, conforme demonstrado em Lc
16:22-23. Os que morreram debaixo da graça
salvadora de Deus (que significa que creram e
viveram uma vida Cristã digna) são levados ao
chamado “Seio de Abraão” ou “Paraíso”, conforme Lc
16:22 e Lc 23:43.
Mortos em Cristo no céu – A Bíblia não ensina que os
que morreram em Cristo precisam se purificar no
Purgatório para irem para o Céu. A Bíblia ensina que
os mortos no Senhor são levados para o Paraíso, onde
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esperam o toque da trombeta, conforme a Bíblia
ensina em Lc 23:43 e Ap 14:23.
Certeza da salvação – Ter certeza da salvação
significa estar debaixo da graça de Deus. Comparando
com um tipo do Antigo Testamento, a Arca de Noé
(Gn 6:12-22), podemos dizer que ser salvo significa
estar dentro da arca antes do dilúvio. A Bíblia não
ensina que quem crê em Jesus passará da morte para
a vida, mas sim que quem crê em Jesus já passou da
morte para a vida. Veja Jo 3:36, 10:28; 2Co 5:8; Ef
2:8; Fl 1:21,23

Gostaria ainda de deixar uma última pergunta: Na cruz,
quando um dos ladrões disse a Jesus: “lembra-te de mim,
quando entrares no teu reino” (Lc 23:42), Jesus lhe
respondeu: “Em verdade te digo que hoje estarás comigo no
paraíso” (Lc 23:43). Para onde o ladrão e Jesus foram? Para o
Purgatório obter a santidade para entrar no céu? Creio que o
texto responde por si mesmo: “estarás comigo no paraíso”.
Diante da verdade Bíblica, podemos ver claramente que a
Igreja Católica não tem bases para sustentar sua doutrina do
Purgatório, a não ser sua Sagrada Tradição e seu “dom
infalível”. Caro leitor, se você professa uma fé Católica,
gostaria de lhe dizer que o sangue de Jesus Cristo foi
derramado na cruz por você, por mim e por toda a
humanidade. A partir do momento que cremos em Jesus e
lhe confessamos nossos pecados pedindo-lhe seu perdão, o
sangue de Cristo apaga completamente todos os nossos
pecados. Não é necessário nenhum sacrifício, sofrimento,
indulgência ou coisa parecida, pois Jesus morreu em nosso
lugar, pagando por nossos pecados. Você pode continuar a
crer no que diz a Igreja Católica ou pode crer no que diz a
verdadeira Palavra de Deus: “se andarmos na luz, como ele na
luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de
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Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os
nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e
nos purificar de toda injustiça.” (1Jo 1:7,9)

As indulgências e o Purgatório
“Já que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo,
apoiada nas Sagradas Letras e na antiga Tradição dos
Padres, ensinou nos sagrados Concílios e recentemente
também neste Concílio Ecumênico, que existe purgatório, e
que as almas que nele estão detidas são aliviadas pelos
sufrágios dos fiéis, principalmente pelo sacrifício do altar,”
Concílio de Trento, Sessão XXVI, parágrafo 983

“A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências
e as obras de penitência em favor dos defuntos:”
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1032

Indulgências são penitências em favor da remoção do
pecado. No século XVI as indulgências eram pagas em
dinheiro à Igreja Católica, o que foi responsável por grande
parte do patrimônio financeiro que a Igreja Romana possui
hoje em dia. A Igreja abandonou a prática de cobrar pelo
perdão dos pecados dos vivos e passou a cobrar pelo perdão
dos pecados daqueles que estariam no purgatório. Certas
paróquias chegam a cobrar verdadeiros absurdos para
realizar uma missa em favor de uma alma. A prática de
indulgências, no entanto, não é ensinada na Bíblia e muito
menos em favor de pessoas que já faleceram.
A Bíblia ensina que o pecado perdoado não necessita de
penitência. Ninguém precisa jejuar, por exemplo, para obter
perdão de seus pecados. A Bíblia diz que somos “justificados
gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há
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em Cristo Jesus” (Rm 3:24). O que precisamos é reconhecer
nosso pecado, confessá-lo e crer que Jesus Cristo pode nos
perdoar gratuitamente. E ele o faz! A prática de indulgências
não é ensinada na Bíblia e nem mesmo exemplificada, pois
todos receberam perdão sem precisar de penitência alguma
(confira Mt 9:2; Mc 4:11-12; Lc 7:47,48; Ef 4:32; Tg 5:15; 1Jo
1:9, 2:12).
O Catolicismo ainda ensina que as indulgências em favor
das almas do Purgatório podem “acelerar” sua purificação.
Certo Padre disse que celebrar uma missa em favor de uma
alma seria como “jogar água nas chamas que a devoram”. No
entanto, a Bíblia não ensina nada sobre tal coisa. O escritor
aos Hebreus afirma: “Ora, onde há remissão destes, não há
mais oferta pelo pecado” (Hb 10:18). Quando Jesus Cristo nos
perdoa, somos completamente purificados e nossos pegados
completamente apagados. Não há mais oferta pelo pecado,
nem sofrimento ou indulgência, estamos livres do pecado e
cheios da graça de Deus.
Em sua volta, Jesus “transformará o nosso corpo de
humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a
eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as
coisas.” (Fp 3:21). Jesus fará isso “segundo a eficácia que ele
tem de até subordinar a si todas as coisas” e não segundo o
fogo purificador de algum tipo de Purgatório. Estaremos
então aptos a entrarmos no rei dos céus sem necessidade de
indulgências ou purificação pelo fogo de Purgatório algum.
Se o caro leitor for Católico, pergunto-lhe: Você acha que o
Purgatório realmente existe? Que há um fogo purificador
que, tomando o lugar do sangue de Jesus, purifica o homem
dos pecados? A Bíblia diz que “cada um de nós dará contas de
si mesmo a Deus.” (Rm 14:12), isto é, você é responsável pelo
que crê, portanto, espero não se deixe levar por falsas
doutrinas que destroem a sã doutrina de Cristo e pervertem
a crença fiel na Palavra de Deus. Só o sangue de Jesus pode
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nos purificar e nos lavar de todos os pecados, pelo que a
Bíblia afirma: “Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, [...] Àquele que
nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados,”
(Ap 1:5).
Não é com prata e com ouro que uma pessoa poderá ser
limpa de seus pecados, é somente pelo sangue de Jesus; não
por obras, não por missas, nem por fogo ou qualquer
sacrifício, mas pelo sangue de Cristo que foi derramado na
cruz por todos nós.

Conclusão
Durante este capítulo vimos que a Igreja Católica faz as
seguintes afirmações sobre a doutrina do Purgatório:




Existe purgatório
O Purgatório purifica as almas para que entrem no
céu
As indulgências dos fiéis “ajudam” as almas do
purgatório

Quantos Católicos já pagaram por missas em favor de
almas que estariam no suposto purgatório? Certamente
muitas, mas isso não é o pior. A doutrina do Purgatório torna
o sangue de Jesus ineficaz. Por outro lado, a Bíblia ensina que
o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todo
pecado (1Jo 1:7) e remover a condenação, o sofrimento, a
dor e a morte espiritual decorrente do pecado. Por que então
devemos crer em algo que a Bíblia não ensina? Por que crer
na existência do purgatório?
Deus não ordena nenhum sacrifício em favor de mortos e
nem nos ensina a crer que existe um lugar de sofrimento
onde os pecados são purgados. Nenhum profeta fala sobre o
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Purgatório, nem Jesus, nem os Apóstolos. Existem culturas
pagãs que têm definições bem parecidas com a do
purgatório, como por exemplo, o Budismo e certas crenças
orientais. Não podemos deixar que a sã doutrina seja
influenciada por tais costumes, mas devemos perseverar em
observar a viva e eterna Palavra santa de Deus.
Caro amigo leitor, se você for Católico, peço que examine
com cuidado sua crença à respeito do que o Catolicismo lhe
ensina. Pergunte a si mesmo e ao Espírito Santo: existe
Purgatório? Devo crer em tal coisa? Tenho certeza de que
encontrará a resposta certa.
Perguntas para meditação:
1. A Bíblia ensina a existência do Purgatório?
2. É necessário ser purificado pelo fogo para entrar no
céu? O que a Bíblia diz à respeito em 1 João 1:7, 9?
3. Leia o que diz Isaías 53:5-6 e pense: como o homem é
purificado? Através do fogo ou da morte redentora de
Jesus?
4. A Bíblia ensina que podemos oferecer indulgências
pelos mortos?
5. O ladrão arrependido de Lucas 23:42-43 foi para o
Purgatório ou foi para o céu junto com Jesus?
6. Por que devemos crer em algo que a Bíblia não
ensina? Não é ela a verdade revelada de Deus para
nós?
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“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha
voz e abrir a porta,entrarei em sua casa e
cearei com ele, e ele, comigo”
APOCALIPSE 3:20

U

ma das coisas mais difíceis que existem é
certamente a necessidade de se tomar decisões e
fazer escolhas. Ninguém pode decidir sobre a nossa
vida por nós, pois eu e você somos encarregados de decidir o
nosso futuro, sendo os únicos responsáveis por nossas
escolhas. Quando as circunstâncias colocam diante de nós
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dois caminhos ou opções, nós devemos escolher por onde
seguir. O nosso Senhor Jesus colocou diante dos homens a
que talvez seja a mais importante decisão que alguém pode
tomar quando disse:
“Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso
o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram
por ela; e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que
conduz à vida, e poucos são os que a encontram.” (Mateus
7:13-14)
Jesus colocou diante de toda humanidade dois caminhos:
um de salvação e outro de perdição. Todos os homens são
obrigados a responderem esta pergunta. Não há uma
terceira alternativa e a escolha só pode ser feita por cada um
de nós. Jesus não escolheu por nós, mas deu-nos uma dica
extremamente valiosa: “Entrai pela porta estreita”.
Caro amigo Católico, o propósito do presente livro não é
outro senão ajudá-lo a cumprir a palavra que o apóstolo
Paulo deixou à Igreja de Cristo: “Examinai-vos a vós mesmos
se permaneceis na fé” (2Co 13:5). Será que eu estou crendo
no que a Bíblia realmente diz? Será que minha fé está
agradando a Deus? Será que minha vida está de acordo com
os princípios de Deus? São exemplos de perguntas que nos
ajudam a fazer este exame profundo em nossa alma e em
nosso entendimento. A Palavra de Deus é perfeita para nos
guiar neste exame, pois ela é “mais penetrante que espada
alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e
espírito, juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos
e intenções do coração” (Hb 4:12).
Eu já fui Católico como disse anteriormente, fui batizado
quando recém nascido e fiz minha primeira comunhão aos
dez anos. Acreditava em Deus e tinha fé nele. Mas o que me
levou a deixar a Igreja Romana? O que me motivou a recusar
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uma doutrina de mais de mil anos? Foi a Palavra de Deus. Ela
é exatamente como o salmista diz: “Lâmpada para os meus
pés é a tua Palavra e luz para o meu caminho” (Sl 119:105).
Muitos Católicos leem a Bíblia até de forma sincera, mas
quando se deparam com algo que confronta a sua fé Católica,
logo fecham a Bíblia e deixando-a de lado levam o seguinte
pensamento reconfortante à mente “Amanhã perguntarei ao
Padre sobre esse versículo”. Esquecem-se e não voltam a
meditar sobre aquele versículo com medo de que ele seja
aquele que irá revelar algo totalmente diferente do que
sempre aprenderam. Já estamos acostumados, não é mesmo?
Por que deveria me importar com um único versículo da
Bíblia que me deixou confuso? Certamente o Papa sabe
interpretá-lo corretamente, não preciso me preocupar com
esse versículo. É exatamente desta forma que muitos
Católicos se afastam das Sagradas Escrituras, por causa do
medo de descobrirem algo diferente do que creem. Eu já tive
esse medo, mas tinha que tomar uma decisão, não podia
simplesmente ignorar a Bíblia usando a ideia de que o Papa
sabe interpretá-la corretamente. Ela é a Palavra de Deus e eu
sabia que Deus queria falar comigo, então por que precisaria
de um mediador entre mim e Deus além de Jesus Cristo?
Neste dia, decidi ler a Bíblia todos os dias, estudá-la e me
aprofundar em todas as áreas da Teologia, pois pensei “Se há
uma verdade e ela está na Palavra de Deus, eu quero
encontrá-la!”. Não fui eu quem descobriu a verdade; ela me
foi revelada! O Senhor Jesus diz: “Vós não me escolhestes a
mim, mas eu vos escolhi a vós,” (Jo 15:16). O próprio Deus
quer se revelar a cada um de nós! Ele quer nos contar a
verdade!
Não tenha medo da Bíblia, ame-a. Não tenha medo da
verdade, busque-a. A Bíblia garante que aquele que buscar
irá encontrar (Lc 11:9-10). Ame a Palavra e busque a
verdade nela sem medo, com toda certeza eu afirmo que o
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Espírito Santo, que sonda os corações sinceros, revelará a
verdade a você da mesma forma que ele fez comigo. O amor
de Deus sobre nós é imenso, tanto que ele enviou seu Filho
Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Ele não fez isso
para que sua Palavra fosse contaminada por erros e heresias,
mas para que vivamos segundo a fé e o amor em Cristo Jesus.
Em todos os Capítulos deste livro eu confrontei as
doutrinas Católicas com o verdadeiro ensino da Bíblia,
desfazendo o mau uso dos textos Bíblicos pela Igreja Católica
e mostrando de forma simples e humilde o que a Bíblia
realmente ensina. Minha vontade é que o amigo Católico
possa entender que a Bíblia foi deixada para nós, para o
nosso ensino. Nunca Deus disse que existe alguém que deve
interpretar a Bíblia para nós, mas sim o contrário, chamando
de Bem-aventurado aquele que medita na Palavra de Deus
(Sl 1:1-3).
A Igreja Católica não baseia seus dogmas nas Sagradas
Escrituras, pois como vimos neste livro, ela se proclama
detentora do “dom da verdade infalível”, “única Igreja de
Cristo” e “portadora da Sagrada Tradição”. Ao invés de suas
doutrinas serem retiradas da Bíblia, o Catolicismo primeiro
as inventa e depois tenta procurar algum versículo das
Escrituras para distorcer e encaixar naquilo que dizem ser a
verdade revelada por Deus. Mas sabemos que não é assim,
pois nenhuma pessoa ou organização, por mais poderosa
que seja não está acima da autoridade Bíblica, pois ela é a
verdadeira manifestação da verdade divina. A Bíblia é a
completa mensagem de Deus aos homens, contém tudo o
que precisamos para viver com Deus e crescer na fé, em
graça e boas obras.
Pergunto aos amigos Católicos sinceros em seu coração:
você crê na Bíblia como Palavra de Deus revelada aos
homens? Estaria disposto a deixar o Catolicismo para viver o
verdadeiro evangelho de Cristo? Estas perguntas sugerem
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duas opções entre as quais somente uma pessoa pode
decidir: você mesmo. Por este motivo, pense bem e busque o
auxílio do Espírito Santo, pois a sua escolha determinará o
seu futuro eterno.
Gostaria de dizer que escrevo esta mensagem exortando
aos amados amigos Católicos que leiam a Bíblia e estude
cada versículo que citei neste livro com ampla sinceridade
de coração.
Escrevo esta mensagem exortando-vos a deixar o
preconceito, o medo, a acomodação e prosseguir em busca
de algo verdadeiro de Deus.
Escrevo aos Católicos de todos os lugares até onde Deus
permitir a este livro chegar com uma mensagem de vida.
Escrevo crendo que Deus falará ao coração de cada amigo
Católico através do Espírito Santo, revelando as coisas mais
profundas do coração de Deus para cada um, fazendo brilhar
a luz da verdade e da verdadeira Palavra do Senhor.
Escrevo motivado pelo amor e pela graça de conhecer a
verdade e ter um sentimento de necessidade de
compartilha-la com todos aqueles que a querem buscar.
Escrevo com sincero desejo de coração de que todos se
salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, como é
a vontade do Senhor.
Escrevo com toda a alegria do Espírito Santo de que a
verdade que pertence a ele jamais poderá ser apagada e
nunca será deixada de lado por aqueles que a amam.
Escrevo com a certeza de que satanás jamais poderá
sobrepujar a verdade do Evangelho com suas mentiras, uma
vez que as Palavras de Deus jamais passarão.
Escrevo aos Católicos em nome de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Amém!
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“O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer
o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor
levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz.”

NÚMEROS 6:24-26

“sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou
ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que
por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso
sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o
sangue de Cristo,”
1PEDRO 1:18-19

“Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a
divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra
esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não
levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que
todos os homens em todo lugar se arrependam; porquanto
determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo,
por meio do varão que para isso ordenou; e disso tem dado
certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.”

ATOS 17:29-31

“E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós
somos santuário de Deus vivo, como Deus disse: Neles
habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles
serão o meu povo. Pelo que, saí vós do meio deles e separaivos, diz o Senhor; e não toqueis coisa imunda, e eu vos
receberei; e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos
e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.”
2CORÍNTIOS 6:16-18

“A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a
comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.”
2CORÍNTIOS 13:13
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Anexo 1: Lista dos Dogmas
da Igreja Católica

E

ste anexo tem por objetivo fornecer uma lista ampla
dos dogmas inseridos na grade doutrinária Católica
através dos séculos.
As datas (anos) fornecidos aqui podem não ser exatos por
uma série de fatores, porém, todos são muito aproximados e
alguns – creio que a maioria – estão corretos.
Alguns dogmas trazem o nome do pontífice que o
proclamou, o nome de seu autor ou onde se originou.
Espero que esta lista seja de grande ajuda, tanto para os
Católicos quanto para os Evangélicos.
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Lista dos Dogmas Católicos organizada em ordem
cronológica
Ano de 370
- Início do uso de Altares e Velas
- Pelo fim do século IV, o culto dos santos foi introduzido por
Basílio de Cesaréia e Gregório Nazianzeno.
- Também apareceu pela primeira vez o uso do incenso e
turíbulo na igreja, pela influência dos prosélitos vindos do
paganismo.
Ano de 400
- Paulino de Nola ordena que se reze pelos defuntos, e ensina
o sinal da cruz feito no ar.
Ano de 590
- Gregório, O Grande, origina o purgatório.
Ano de 607
- O assassino Imperador Phocas dá ao Bispo de Roma o
direito de primazia universal sobre a cristandade depois do
II Concílio de Constantinopla.
Ano de 609
- O culto à Virgem Maria é iniciado por Bonifácio IV.
- A invocação dos santos e anjos é posta como lei da Igreja.
Ano de 670
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- Começa a falar-se em latim a missa, língua morta para o
povo, pelo papa Vitélio.
Ano de 758
- Cria-se a confissão auricular pelas ordens religiosas do
Oriente.
Ano de 787
- No segundo Concílio de Nicea convocado a instâncias da
infame imperatriz Irene, foi estabelecido o culto às imagens e
a adoração da cruz e relíquias dos santos.
Ano de 795
- O incenso foi posto por lei nas cerimônias da Igreja por
Leão III
Ano de 803
- Foi criada a festa da Assunção da Virgem pelo concílio de
Magúncia
Ano de 818
- Aparece pela primeira vez, nos escritos de Pascácio
Radberto, a doutrina da transubstanciação e a missa
Ano de 884
- O papa Adriano III aconselha a canonização dos “santos”
Ano de 998
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- É estabelecida a festa aos mortos; “dia de finados’’ por
Odilon.
Ano de 1000
- A confissão auricular generaliza-se e os ministérios e
ministros da Igreja arrogam para si o célebre “Ego te
Absolvo’’.
- A celebração começa a chamar-se sacrifício (Missa).
- Organizam-se as peregrinações (romarias).
Ano de 1003
- O papa João XVI aprova a festa das almas “fiéis defuntos’’
que Odilon criara primeiro.
Ano de 1074
- O papa Gregório VII, aliás Hildebrando, decreta obrigatório
o celibato dos padres.
Ano de 1075
- O referido Gregório VII exigiu que os padres casados se
divorciassem de seus cônjuges e abandonassem seus filhos.
Ano de 1076
- É declarada a infalibilidade da Igreja pelo mesmo papa.
Ano de 1090
- Pedro, o Ermitão, inventa o rosário.
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Ano de 1095
- Urbano II cria as indulgências plenárias.
Ano de 1125
- Aparece pela primeira vez nos cânones de Leão a ideia da
imaculada conceição de Maria, porém, São Bernardo de
Clairvaux refutou tal ideia.
Ano de 1164
- Pedro Lombardo enumerara sete sacramentos; enquanto
que Jesus Cristo ordenara apenas dois.
Ano de 1200
- O Concílio de Latrão impõe a transubstanciação e confissão
auricular.
Ano de 1227
- Entra a campainha na missa por ordem de Gregório IX.
Ano de 1229
- O concílio de Toulouse estabelece a inquisição, que foi
confirmada em 1.232 por Gregório X e logo entregue aos
dominicanos.
- Este mesmo concílio proíbe ao povo a leitura da Sagrada
Escritura.
Ano de 1264
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- Urbano IV determina pela primeira vez a festa do corpo de
Deus (Corpus Christi).
Ano de 1311 (ou 1360)
- Inicia-se a procissão do Santíssimo Sacramento.
Ano de 1317
- João XXII ordena a reza “Ave Maria’’.
Ano de 1414
- O concílio de Constança definiu que na comunhão, ao povo
deve ser dada a hóstia somente, sendo o cálix (o cálice do
vinho) reservado para o padre.
- Os concílios de Pisa, Constança e Basiléia declararam a
autoridade do Concílio superior à autoridade do Papa.
Ano de 1438
- O Concílio de Florença abre a porta ao purgatório que
Gregório, o Grande, havia anunciado.
Ano de 1546
- O Concílio de Trento definiu que a Tradição é tão valiosa
como a própria Palavra de Deus.
- Aceitou os sete livros apócrifos como canônicos.
Ano de 1854
- Pio IX proclama o dogma da imaculada conceição de Maria.
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Ano de 1870
- O Concílio do Vaticano I, declara a infalibilidade do Papa.
Ano de 1950
- É proclamado o dogma da Assunção de Maria.
Panfleto evangelístico com uma mensagem intitulada Síntese Histórica por
Ordem Cronológica da Origem dos Dogmas e Inovações da Igreja Romana,
editado pela Christian Triumph Company-909 Blutzer Street, Corpus Christi,
Texas 78.405, E.U.A - Citado por Joel Santana em Análise Bíblica do
Catolicismo Romano
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