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INTRODUÇÃO 
 
Geralmente se sabe que a Igreja Católica prega que Jesus é o Salvador, e que Maria 
e os santos atuam junto a Cristo, intercedendo por nós ao Salvador. Sabe-se 
também que nós, os evangélicos, discordando disso alegamos ser antibíblico pedir 
aos espíritos dos mortos que intercedam por nós. Mas poucos sabem que a coisa 
não pára por aí. A maioria ignora que a cúpula da “Igreja” Católica prega uma 
heresia ainda maior do que essa, a saber, segundo os papas, os bispos e demais 
clérigos da Igreja Católica, Cristo não é o Salvador, e sim, o justo Juiz, cuja missão 
não é nos salvar, mas nos julgar e punir. Segundo os chefões do Catolicismo, é 
Maria quem nos advoga junto ao justo Juiz que é Cristo e obtém nossa absolvição. 
E, obviamente, isso é negar que Cristo é o Salvador. 

Embora entre uma negação e outra, os clérigos católicos afirmem que Jesus salva, 
enfatizam, entretanto, que Jesus não salva ninguém, chegando mesmo a afirmar 
que salvar o pecador não é a missão de Cristo. Esse emaranhado tem por finalidade 
fazer com que o dito fique pelo não dito, e a arapuca do Diabo funcione. Mas, se 
formos bons observadores, veremos que isso prova que tais clérigos são 
contraditórios. 

Provamos nesta obra que a Igreja Católica prega que: 

1. Jesus não é o Salvador, mas sim, Juiz; 

2. O ofício de Jesus é julgar e punir, não salvar; 

3. O oficio de salvar o pecador pertence a Maria, não a Cristo; 

4. O coração de Maria é o caminho que nos conduz a Deus; 

5    Maria é a única advogada dos pecadores; 

6. Maria é a verdadeira mediadora entre Deus e os homens; 

7. O pecador não deve recorrer a Cristo, mas sim, a Maria; 

8. Ninguém pode entrar no Céu sem passar pela porta que é Maria; 

9. Maria morreu para nos salvar; 

10. Maria já ressuscitou dentre os mortos; 

11. Maria está no Céu em corpo e alma; 
12. Maria é a Rainha do Universo; 

13. Maria vai salvar a humanidade; 

14. Jesus é o justo Juiz, e Maria, a advogada; 

15. O Reinado da misericórdia pertence a Maria, e o Reinado da justiça pertence a 

Deus; 

16. Maria é Mãe de Deus; 

17. Maria é Nossa Senhora; 
18. Maria é a escada do Paraíso; 

19. Quem não é devoto de Maria está perdido nas trevas; 

20. Maria é digna de um culto especial, chamado Hiperdulia, isto é, super culto; 

21. Maria se manteve virgem por toda a sua vida; 



22. Jesus é o único filho de Maria; 

23. As estátuas de Maria podem sangrar, chorar, sorrir, exalar fragrância e até falar ; 

24. A casa na qual Maria vivia em Nazaré, foi transportada por anjos para Loreto, 

Itália; etc.. 

Geralmente, os adeptos da Renovação Católica Carismática não têm se 
demonstrado menos endeusadores de Maria do que os católicos tradicionais; pois 
nos livros e revistas desse movimento encontramos as seguintes heresias: 

 A morte veio por Eva, e a vida por Maria; 
 Maria é a Estrela da manhã; 

 Maria é a porta do Céu; 

 Aleluia a Maria, etc.. 

Há um grupo formado por católicos oriundos de 157 países, pleiteando junto ao 
Vaticano, que Maria seja reconhecida como a 4ª (quarta) Pessoa da Divindade. 

A finalidade deste livro, é a salvação de pessoas sinceras, porém iludidas, vítimas 
do Catolicismo Romano. 

São muitos os católicos, tanto leigos quanto clérigos, que concluíram 
precipitadamente que nós, os evangélicos, odiamos a Maria, mãe de Jesus. Por 
exemplo, o padre André Carbonera, inegavelmente referindo-se a nós, 
disse: “Muitos afirmam crer em Jesus, mas têm ódio da mãe do mesmo Jesus… 

Negam, rejeitam e insultam a mãe de Jesus.” [1]  Prosseguindo tachou-nos de 
burros por não pedirmos a Maria que rogue por nós a Deus, nestes termos: “Em 

nosso peregrinar terráqueo, quanto mais pistolões houver, melhor! Por que jogar 

fora, então, os que pedem e rezam por nós, bem pertinho de Deus e de Jesus, como 

Maria e os santos? Seria uma inútil auto–suficiência e uma enorme 

burrice!… [2] Porém, podemos provar que não odiamos a Maria, e que tão-
somente a deixamos quietinha no lugar onde ela mesma se pôs (Lc 1.38,46-48). 
Deixamos claro ainda que a nossa postura é um gesto de submissão a Deus, e não 
um ato de burrice, como o supõe o amado Padre André Carbonera. 
Sugerimos que católicos e evangélicos evitem trocar palavras agressivas ou de 
baixo calão. Isso não traz edificação alguma. Só o amor constrói! Não estamos 
dispostos a debater com os que não sabem amar e respeitar o próximo. 

Enquanto dialogam, expondo seus pontos de vista divergentes, católicos e 
evangélicos precisam usar de muita franqueza, mas sem faltar com o amor que se 
espera de quem se julga cristão. 

As crendices católicas a respeito de Maria não são respaldadas pela Bíblia. Essas 
superstições constam tão-somente do que essa seita chama de Tradição. Esta, por 
sua vez, nada mais é que as tradicionais invencionices que constituem o 
Catolicismo Romano. 



As palavras mariolatria, mariólatra, mariologia e seita, com as quais o leitor irá 
deparar repetidas vezes, têm os seguintes significados: 

1. a) Mariolatria: Culto de adoração a Maria; 

2. b) Mariólatra: Pessoa que presta culto de adoração a Maria; 

3. c) Mariologia: Estudo ou tratado acerca da pessoa de Maria; 
4. Seita: Neste livro significa instituição religiosa que se faz passar por cristã, sem 

sê-lo de fato. 

5. Tradição: A Bíblia afirma que não se registrou todas as palavras de Jesus. O clero 

católico se serve disso para pregar um monte de heresias, sob a alegação de que 

tais invencionices foram ensinadas por Cristo e passadas de boca em boca até os 

nossos dias. A isso chamam de Tradição. E essa “Tradição” é, segundo o clero, 

superior à Bíblia. Eis a prova: No livro intitulado Os Erros ou Males Principais 

dos Crentes ou Protestantes, da editora O Lutador, lançado sob o IMPRIMATUR 
do Monsenhor Aristides Rocha , 7ª edição de 1957, afirma-se à página 26 o 

seguinte:”…Acima da Bíblia está a Tradição, isto é, a pregação de Jesus Cristo 

que não foi escrita …” Tradição é, pois, o conjunto das invencionices da Igreja 

Católica. 

Não duvidamos que o prezado e respeitável leitor esteja suspeitando da 
possibilidade de provarmos o que dissemos acima. Todavia, esteja certo que 
podemos sim, provar que não estamos caluniando. È razoável concluirmos que 
ninguém ousaria fazer tão graves denúncias sem estar devidamente documentado. 
Atente para o fato de que, nossas denúncias são facilmente verificáveis, pois 
informamos nossas fontes, indicando os nomes das obras literárias das quais 
fazemos as transcrições, bem como suas páginas, editoras e suas respectivas datas 
de edição. Além disso, sabemos que calúnia é crime e dá cadeia. Logo, se não 
temêssemos a Deus, temeríamos pelo menos a justiça dos homens. 

O leitor verá que o Catolicismo não é uma instituição cristã, na verdadeira 
concepção do termo. Antes, trata-se de um sistema mariólatra, a serviço de 
Satanás. 

Para conhecermos com profundidade as doutrinas da Igreja Católica a respeito da 
pessoa de Maria, foi-nos necessário ler diversos livros, revistas, jornais e panfletos 
dessa seita. Vejamos, pois, nos capítulos que se seguem, que dizem tais literaturas, 
e assim nos certifiquemos, com farta documentação, da autenticidade de tudo 
quanto acima afirmamos. 

  

  

 

 



 

           capítulo 1 
LIVROS, folhetos e santos mariólatras 
1.1. O Livro de “Santo” Afonso 
A Igreja Católica canonizou um “bispo” católico chamado Afonso Maria de Ligório. 
Este escreveu um livro intitulado Glórias de Maria, o qual vem sendo editado há 
239 anos e já teve pelo menos 800 edições. No Brasil, o referido livro vem sendo 
editado pela Editora Santuário (editora católica). O fato de a Igreja Católica 
canonizar o senhor Afonso, chamando-o de Santo Afonso de Ligório, e publicar o 
seu livro, é prova cabal de que ela reconhece oficialmente que o conteúdo do dito 
livro está em perfeita harmonia com os dogmas católicos sobre Maria. Vejamos 
então o que diz o tal livro e certifiquemo-nos que de fato os papas estão pondo 
Maria acima de Jesus Cristo. Sim, a Igreja Católica está fazendo de Maria, não uma 
deusa qualquer (o que já seria um grande erro), mas uma Deusa tão poderosa que 
supera até o Senhor Jesus Cristo. Ela está pregando oficialmente que Cristo não 
salva ninguém. Segundo a Igreja Católica, a missão de salvar não foi confiada a 
Cristo, mas sim, a Maria. Senão, vamos às provas, vendo o que está escrito no livro 
Glórias de Maria: 
1) “Consistindo o reino de Deus na justiça e na misericórdia, o Senhor dividiu: o 

reinado da justiça reservou-o para si, e o reinado da misericórdia o cedeu a 

Maria”  “O Eterno Pai deu ao Filho o ofício de julgar e punir, e à Mãe o ofício de 

socorrer e aliviar os miseráveis.” (pág. 36,37) 
  

2) “Jesus Cristo é o único medianeiro de justiça…Mas…Maria é medianeira de 

graças” (pág. 134) 
  

3) “Se o meu Redentor, por causa de minhas culpas, me lançar fora de seus pés, eu 

me prostrarei aos pés de Maria, sua mãe, e deles não me afastarei enquanto ela não 

me alcançar o perdão” (pág. 102) 
  

4)  “…Ninguém se salva a não ser por meio de Maria” (página 143). 
5) “Que seria, pois, de nós… que esperança nos restaria de salvação, se nos 

abandonásseis, ó Maria, vida dos cristãos?” (pág.145) 
  

6) “Em vão procura Jesus quem não procura achá-lo com sua Mãe.” (pág. 139) 
  



7) “Ó minha Rainha, sede-me advogada junto a vosso Filho, a quem não tenho 

coragem de recorrer.” (pág. 120) 
  

8) “E tributada ao Filho e ao Rei toda a honra que se presta à Mãe e à 

Rainha.” (pág.131) 
  

9) “Ninguém pode entrar no Céu, senão pela porta que é Maria.” (pág. 136) 
  

10) “Se Maria é por nós, quem será contra nós.” (pág.90) 
  

11) “Maria é toda poderosa junto a Deus.” (pág.151) 
  

12) “Quando nos dirigimos a esta divina Mãe, não só devemos ficar certos de seu 

patrocínio, mas às vezes seremos até mais depressa atendidos e salvos chamando 

pelo nome de Maria, do que invocando o santíssimo nome de Jesus, nosso 

Salvador”(pág.118). 
13)  “Quem pede e quer alcançar graças, sem a intercessão de Maria, pretende 

voar sem asas.” (pág. 143) 
  

14) “Como não ser toda cheia de graça, aquela que se tornou a escada do paraíso, 

a porta do céu e verdadeira medianeira entre Deus e os homens?”(pág.131) 
  

15) “Vós sois a única advogada dos pecadores.” (pág.105) 
  

16) “perca uma alma a devoção para com Maria e que será senão trevas?… Ai 
daqueles… que desprezam a luz deste sol, isto é, a devoção a Maria…’’ (pág. 82). 
  

__Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, versão da 11ª edição italiana, pelo 
padre Geraldo Pires de Souza, 14ª edição, Editora Santuário, 1.989. 
Quem conhece a Bíblia sabe que as declarações acima são de um falso profeta, não 
de um santo. Porém, esse homem é um dos grandes vultos da Igreja Católica. Ele 
foi canonizado pelo Papa Gregório XIV em 1839, e declarado Doutor da Igreja pelo 
Papa Pio IV. 

Consideremos algumas das afirmações de “Santo” Afonso, acima transcritas: 



1a) Ele disse que não ousava recorrer a Cristo. Ora, quem não recorre a Cristo é um 
perdido, não um santo. 
2a) Ele disse que Maria é a verdadeira medianeira entre Deus e os homens, bem 
como a única advogada dos pecadores. Mas a Bíblia afirma que o único Mediador 
entre Deus e nós, é Jesus (1 Tm 2.5), bem como o único Advogado (1 Jo 2.1) 
3a) Ele disse que o ofício de Jesus é julgar e punir, enquanto que o ofício de Maria é 
socorrer e aliviar os miseráveis. Logo, a missão de salvar foi confiada a Maria, não a 
Cristo. Mas, que diz Jo 3.16? 
Obviamente, se Cristo é nosso Advogado, é contra-senso dizer que Maria nos 
advoga junto a Cristo. A menos que Cristo não seja nosso Advogado de defesa, mas 
de acusação. 

A afirmação católica de que Jesus é o Juiz encarregado de nos julgar e punir, 
contradiz as seguintes palavras de Jesus: “Porque Deus enviou o seu Filho ao 

mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por 

ele”(João 3. 17). 
  

1.2. Outras Literaturas Mariólatras 
Temos em nosso poder alguns panfletos que ganhamos das mãos de padres e 
leigos católicos, os quais dizem que o coração de Maria é o caminho que nos 

conduz a Deus. Mas essa postura da Igreja Católica colide com Jo 14.6, onde Jesus 
afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida; e que ninguém vai ao Pai, senão 
por Ele. 
Os referidos panfletos asseguram que Maria vai salvar a humanidade. “Salvai-me 
Rainha! Por Vosso Maternal Olhar” é o título da mensagem contida num desses 
panfletos. Porém, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse garante que só Jesus salva (At 
4.12). 
O Cardeal Sílvio Oddi disse: …”Peço à Santíssima Virgem de Fátima que cumule 

com graças...” [3] Veja o leitor que esse cardeal não crê apenas que Cristo pode 
nos abençoar, mediante os rogos de Maria (o que já seria um grande erro à luz da 
Bíblia), mas sim, que ela mesma pode nos cumular com graças. 
Em um dos panfletos que ganhamos, está escrito que a estátua de Nossa Senhora 

de Fátima já chorou 14 vezes. Esse panfleto está sendo distribuído com o apoio 
do Vaticano. 
Sugerimos que os católicos leiam Atos dos Apóstolos, 19.35: “…a cidade dos Efésios 
é a guardadora do templo da grande deusa Diana, e da imagem que desceu de 
Júpter”. 

  

O “Reverendo” Albert J. Hebert, no livro de sua autoria intitulado MARIA, POR QUE 
CHORAS, publicado com permissão eclesiástica, Edições Louva-a-Deus, 3ª edição, 
1.991, assegura às páginas 3, 34 e 36 que as estátuas de Maria podem chorar, 



sorrir, sangrar, exalar fragrância e até falar. Neste mesmo livro, em abono a 
essa crendice, ele cita as seguintes palavras do Papa João Paulo II: “Se a virgem 

chora, isto quer dizer que tem seus motivos”. 
Logo, a alegação que às vezes ouvimos de alguns clérigos, segundo a qual, a crença 
de que as estátuas de Maria choram, é uma crendice  popular, própria dos católicos 
não praticantes, mal informados, pela qual não é justo que  a “Igreja” responda, é 
desonesta; o que, com naturalidade, expõe a hipocrisia do Cardeal-Arcebispo Dom 
Aluízio Lorscheider que afirmou: “Eu não acredito em imagem de Nossa Senhora 

que chora. Os bobos correm atrás disso pois não sabemquantas mutretas há por 

trás de coisas assim.”. ( revista Veja, 22/ 05 /1991). Sim, essa declaração, muito 
longe de descomprometer o Catolicismo, equivale a dizer que o Papa e seus bispos 
são, das duas uma: bobos ou mutreteiros, já que essas superstições são apoiadas 
por eles. 
Muitas obras oficiais da Igreja Católica incentivam à Mariolatria, que o Catolicismo 
chama de Hiperdulia. 

Inúmeros livros oficiais da Igreja Católica afirmam que Maria está abaixo de Cristo. 
Mas estas declarações não têm valor algum, pelas seguintes razões: Que adianta 
dizer em um livro que Maria está abaixo de Cristo, se há outros escritos oficiais, 
pondo-a em pé de igualdade com o Senhor Jesus, e, às vezes, até acima dele? Além 
disso, quando a Igreja Católica afirma que Maria está abaixo de Cristo, acrescenta 
que, não obstante, ela está acima dos profetas, apóstolos, santos, anjos e papas. 
Por exemplo, eis o que disse dela o Papa Paulo VI: 

“… O lugar que ela ocupa na Igreja [é] „o mais elevado e o mais próximo de nós, 

depois de Jesus‟ ”  [4].    Deste modo a Igreja Católica nunca põe Maria no seu 
devido lugar. Às vezes a põe acima de Cristo, às vezes ao lado de Cristo, e às vezes 
um pouquinho abaixo dele e bem acima de todas as demais criaturas, incluindo 
arcanjos, querubins e serafins. 
O Concílio Vaticano II decretou: 

1º) “Os fiéis devem venerar a memória PRIMEIRAMENTE da gloriosa sempre 

virgem Maria, Mãe de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo.” [5]_grifo nosso. Ora, 
se ela é mãe de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo, então ela já não é mãe só do 
Seu lado humano, mas também de Sua Divindade. Não é isso o ápice da 
mariolatria? Foi para isso que o Concílio Vaticano II prestou. 
2º) “Admoestamos a todos os filhos da Igreja que o culto, ESPECIALMENTE o 

culto litúrgico da bendita Virgem, se promova amplamente” [6] __grifo nosso. 
Como o leitor pode ver, o PRIMEIRAMENTE e o ESPECIALMENTE são conferidos a 
Maria. 

Do exposto acima, não é exorbitante afirmar que os católicos não são cristãos. 
Mas, que são eles então? São marianos? Também, não. Ninguém consegue ser 
autêntico mariano, sem ser verdadeiro cristão, já que Maria disse que é a Jesus que 
se deve obedecer (João 2.5). 



Sugerimos que os católicos leiam Isaías 45.20: “…nada sabem os que conduzem em 
procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um deus que 
não pode salvar”. 

  

          1.3. “Santos” Mariólatras 
A lista de mariólatras canonizados pela Igreja Católica é enorme. De todos os 
santos do Catolicismo, só os apóstolos, mais alguns cristãos primitivos, 
conseguiram o status de santo nessa “Igreja”, sem ser mariólatras. Além disso, 
embora eles não tenham sido mariólatras, a cúpula católica prega que os tais 
devotavam a Maria, o mesmo culto que os católicos lhe prestam atualmente. 
Sendo assim, um dos requisitos que o candidato a santo  tem que preencher, é ser 
mariólatra. Se não o for de fato, a mariolatria lhe será imputada injustamente, visto 
que, doutro modo, não seria santo. Ora, o fato de a Igreja Católica canonizar 
inúmeros homens e mulheres que punham Maria em pé de igualdade com Jesus, 
ou melhor, acima dEle, prova que esse proceder é oficial. Ela, a Igreja Católica, tem 
sim, culpa no cartório. A canonização de um só homem ou mulher que ouse pôr 
Maria acima de Cristo, como foi o caso de “santo” Afonso de Ligório, para quem só 
em Maria, o pecador pode achar a misericórdia de que carece, já comprometeria a 
Igreja Católica. Porém, é grande a lista de mariólatras que essa seita elevou à 
categoria de santo. Vejamos abaixo alguns desses “santos”, e suas respectivas 
pronunciações sobre Maria. 

  

São Bernardino de Sena: Esse “santo” disse que “ao império de Maria todos estão 

sujeitos, até o próprio Deus”. ( Glórias de Maria, Editora Santuário, página152, 
edição de 1989) 
  

Santo Antonino: Ele disse que “as preces de Maria, como rogos de Mãe, têm o 

efeito de uma ordem, sendo impossível que fiquem desatendidas”.(Ibidem, 
página156) 
  

São Germano: “Vós tendes, ó Maria, para com Deus autoridade de Mãe e por isso 

alcançais também o perdão aos mais abjetos pecadores”.  (Ibidem). 
  

São Bernardo: Esse “santo” também quis pôr Maria acima de Cristo, pois após 
afirmar que os pecadores vêem no advogado Jesus, uma majestade divina que lhes 
mete medo, acrescentou que, por esse motivo, “aprouve a Deus dar-nos outra 



advogada a quem recorrer pudéssemos com maior confiança e menor receio” 
(Ibidem, página 163) 
  

Santo Tomás de Vilanova: “…Maria é nosso único refúgio, socorro e 

asilo” (Ibidem, página 99) 
  

Santo Afonso de Ligório: Embora já tenhamos visto em 1.1, páginas 13-15, 
dezesseis blasfêmias exaradas no livro do senhor Afonso, queremos registrar mais 
uma estarrecedora heresia desse “santo” católico, a saber, ele fez suas as palavras 
de Ricardo de S. Lourenço, o qual afirmou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo 
determinaram que ao nome de Maria “se dobrem os joelhos dos que estão no céu, 

na terra e no inferno” (Ibidem, página 213). Só faltou dizer: “E toda língua confesse 
que Maria é a Senhora, para glória de Deus Pai”, para desse modo aplicar a Maria o 
que em Fp 2.10,11 se refere a Jesus. 
Embora as blasfêmias registradas no livro Glórias de Maria, não sejam todas da 
autoria de “santo” Afonso de Ligório, todas podem ser atribuídas a ele, já que, à luz 
do contexto, pode-se ver que ele as aprova, ao ponto de citá-las com “galhardia”, 
no intuito de demonstrar que não estava só, em suas conclusões. Desses 
mariólatras nos quais o senhor Afonso se respaldava, muitos são santos católicos. 
Por exemplo, as cópias de números 4 e 8, constantes de 1.1, segundo as quais, “ 
‘Ninguém se salva a não ser por meio de Maria’ ”; E: “ É tributada ao Filho e ao Rei 

toda a honra que se presta à Mãe e à Rainha””, transcritas das páginas 143 e 131 
do referido livro Glórias de Maria, supracitado, são da autoria de “ São” Germano e 
“Santo” Ildefonso, respectivamente. 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2 
             o supremo Culto A MARIA 
A Igreja Católica prega que há três categorias de culto: 

Dulia: Culto aos santos e aos anjos 
Hiperdulia: Culto a Maria (Hiperdulia equivale a super culto, como já sabemos). 
Latria: Culto a Deus. 
A Bíblia, porém, não ensina assim. Na Bíblia há um só tipo de culto, e este é 
tributado a Deus. Nenhuma criatura é digna de culto. Só o Criador pode ser 
cultuado. Senão, vejamos alguns textos bíblicos que tratam deste assunto: 

Culto aos anjos: Em Apocalipse 19.10; 22.9 está escrito que um anjo rejeitou a 
adoração que o apóstolo João lhe quis prestar. O apóstolo Paulo deixou claro que 
não se deve cultuar aos anjos. Disse ele: “Ninguém vos domine a seu bel-prazer, 

com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, 

estando debalde inchado na sua carnal compreensão” (Cl 2.18). 
Culto aos santos: Em At 10.25,26 está escrito que o apóstolo Pedro recusou ser 
adorado por Cornélio. 
Culto a Maria: Com todo o respeito e amor para com Maria, afirmamos que a 
Hiperdulia é idolatria. Maria, humilde e santa como era, certamente rejeitaria tal 
culto. Seguramente faria como o apóstolo Pedro e o anjo fizeram. Podemos amar 
Maria, respeitá-la, honrá-la, admirá-la, elogiá-la, apreciá-la, sem cultuá-la. 
Sempre que formos tentados a cultuar a Maria, ou a qualquer outra criatura, 
lembremo-nos do que disse o Senhor Jesus: “… Vai te Satanás, porque está escrito: 

Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele darás culto,” Mt 4.10 (ARA-Almeida 
Revista e Atualizada). 
Segundo o clero católico, a Hiperdulia está acima da Dulia e abaixo da Latria. Mas 
na prática a coisa é diferente. Já vimos que há escritos endossados pelo clero 
católico, que põem Maria acima de Cristo, como é o caso do livro Glórias de Maria, 
da autoria do bispo Afonso de Ligório. São muitas as provas de que o clero católico 
é mais devoto de Maria do que de Cristo. Veja estes exemplos: 

O Rosário: O Rosário é, segundo o Novo Dicionário Aurélio, uma enfiada de 165 
contas, correspondente ao número de 150 ave-marias e 15 padre-nossos. 
O Terço: O Terço é assim chamado porque corresponde a um terço do Rosário. 
Logo, ele é uma enfiada de 55 contas, correspondente ao número de 50 ave-marias 
e 5 padre-nossos. 
Nos dois exemplos acima, a Cristo coube apenas cerca de  um décimo da devoção a 
Maria. 

As estampas: Se o leitor ainda não notou, note e verá que a grande maioria das 
estampas afixadas nos carros dos católicos, é de Maria. Quanto a isso, Cristo está 
em terceiro lugar, pois o segundo colocado é São Cristóvão. 



Os templos: A grande maioria dos templos (igrejas) católicos é dedicada a Maria. 
Outra boa parte é dedicada a santos diversos. Poucos são os templos dedicados a 
Cristo. 
Estes exemplos e outros mais que poderíamos dar, provam que a afirmação dos 
clérigos católicos de que Latria é o culto supremo do qual só Deus é digno, só faz 
sentido se com isso querem dizer que os santos e os anjos não merecem tanto, e 
que Maria merece mais; tendo, portanto, que definirem o vocábulo HIPERDULIA 
assim: culto supremo do qual só Maria é digna. 

Como já sabemos, o bispo Afonso de Ligório, canonizado pelo papa, afirmou em o 
livro de sua autoria, intitulado Glórias de Maria, que o ofício de Jesus não é o de 
socorrer os miseráveis, mas sim, julgá-los e puni-los.  Dispomos de vários 
documentos que provam que a Igreja Católica vem ensinando isso através dos 
séculos. O clero católico sempre inculcou no povo que o Rei Jesus está irado 
conosco por termos desobedecido a Sua Lei e que os rogos de Maria por nós 
podem aplacar o Seu furor. O livro Glórias de Maria não é um caso isolado pelas 
seguintes razões: 

1ª) Há outros exemplos. O ex-padre Charles Chiniquy conta que ele pregava, 
quando era padre, que não devemos ir a Cristo, pois o Rei estava irado. Segundo 
palavras suas, ele ensinava que é a Maria que devemos recorrer. [7] 
2ª) Eles canonizaram o senhor Afonso. Talvez o clero católico tente se defender, 
alegando que canonizar alguém não implica, necessariamente, em concordar com 
o canonizando, em todos os detalhes. Nós concordamos, mas compreendemos que 
um erro grave deveria desqualificar o candidato à categoria de santo. E não é um 
erro gravíssimo afirmar que o ofício de Jesus não é socorrer os miseráveis? Isso não 
equivale a negar que Jesus é o Salvador? É esta uma questão de somenos 
importância? 
3ª) Propagam suas idéias. Um livro tão herético, deveria estar sendo repudiado 
pelo clero. Porém, a liderança católica tem empreendido difundi-lo pelo mundo 
afora. Até onde sabemos, já foi editado 800 vezes. É a Editora Santuário (editora 
católica) que está editando-o no Brasil. É digno de nota que os padres e bispos 
envolvidos com as traduções e edições desse livro, ainda não foram advertidos 
pelos papas. E isto prova que Glórias de Maria é livro aprovado em unanimidade 
pelo clero católico. Sim, pois quem cala consente. Além disso, eles não estão 
calados, mas defendendo-o e difundindo-o com palavras e gestos. 
 

                            
 
 
 
 



CAPÍTULO 3 
                   A CASA DE “MARIA” 
A Igreja Católica prega oficialmente que a casa na qual Maria vivia em Nazaré, foi 
transportada pelos anjos para Tersato, na Itália; e depois para Loreto, neste mesmo 
país, onde permanece até hoje. Referindo-se a essa casa, a Enciclopédia Católica 
*Em inglês+,Volume 13, página 454, art. “Santa Casa de Loreto,” diz o 
seguinte: “…Os anjos transportaram esta casa da Palestina para a cidadezinha de 

Tersato na Ilíria… no ano… de 1291…Três anos depois, … ela foi levada 

novamente pelo ministério dos anjos…e colocada em um bosque…Mais de quarenta 

e sete papas têm de várias maneiras prestado homenagem ao santuário, e um 
imenso número de Bulas e Breves proclamam sem qualquer dúvida a identidade da 

Santa Casa de Loreto com a da Santa Casa de Nazaré”(Citado em Babilônia: a 
Religião dos Mistérios, de Ralph Woodrow, Associação Evangelística, páginas 64 e 
65). Deveria ser desnecessário ter que dizer que essa estória de anjos 
transportando a casa de Maria para a Itália é mais um conto do vigário. Mas a 
romaria à suposta casa de Maria, denunciada por Ralph woodrow, prova que não é 
difícil ludibriar os incautos, e que os espertalhões continuam tirando proveito da 
ingenuidade do povo. 
Para quê casa de Maria? Um cristão esclarecido não dá importância alguma a essas 
coisas. Temos algo infinitamente superior a essas crendices: a maravilhosa graça de 
Jesus. 

  

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4 
    OS “Honoríficos” TÍTULOS DE MARIA 
4.1. Nossa Senhora 
Embora a Bíblia diga que Jesus Cristo é o nosso único Senhor (1 Coríntios 8.6; Judas 
4), não é novidade para ninguém que os clérigos católicos pregam que Maria, a 
mãe de Jesus, é Nossa Senhora. Isso é conflitante, mas talvez eles tentem se 
defender dizendo que “Maria é Senhora, e não Senhor.” Mas se a Constituição 
Brasileira proibisse os funcionários públicos de terem outro empregador 
simultaneamente, alguém dentre eles poderia tornar-se empregado de uma 
mulher, alegando em sua autodefesa que tal mulher é sua empregadora, e não seu 
empregador? Será que esse subterfúgio faria mesmo alguma diferença? Essa balela 
seria mesmo convincente? 

Para ajudar leigos e clérigos a se libertarem do sofisma acima refutado, sugerimos 
que respondam a si mesmos às perguntas abaixo formuladas, as quais trazem as 
respectivas respostas no seu próprio bojo: 

Será que o Senhorio exclusivo de Cristo não é alterado, quando o estendemos a 
uma mulher ou a qualquer outra criatura, por maior que seja a envergadura da 
mesma? 

Se o fato de Maria ter sido uma grande mulher fizesse dela Nossa Senhora, não 
seria razoável concluirmos que Moisés, Enoque, Elias, Elizeu, Paulo, Pedro, João, e 
outros grandes vultos do povo de Deus, são Nossos Senhores? 

Se nenhum grande homem pode ser Nosso Senhor, uma grande mulher pode ser 
Nossa Senhora? 

Será que chamar Maria de Nossa Senhora não equivale a endeusá-la? 

Estaremos mesmo faltando com o devido respeito para com Maria, se ao invés de 
“Nossa Senhora”, a chamarmos de nossa conserva? 

Se Maria é Nossa Senhora, então podemos e devemos servi-la; mas como 
conciliarmos isto com Mt 6:24 que diz que não podemos servir a dois senhores? 

Se temos mesmo essa Senhora, por que a Bíblia não o diz? Será que Deus se 
esqueceu de mandar registrar isso? 

Talvez o leitor pense que estamos querendo dizer que é pecado chamar Maria de 
senhora. Mas é ledo engano. Se Maria ainda estivesse entre nós, certamente 
confabularíamos mais ou menos assim: 



__Bom dia, irmã Maria! Como vai a senhora? 

__Eu vou bem, graças ao Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o senhor? 

__Graças a Deus, não tenho de que reclamar. Todavia, não esqueça de mim em 
suas orações. 

__Faça o mesmo por mim, meu irmão, pois também estou muito necessitada das 
orações dos santos. 

__Dona Maria, tenho que me despedir da senhora agora, porque senão, faltarei a 
meus compromissos agendados para hoje. Dê um abraço no irmão Zezinho e nos 
filhos com os quais o Senhor os brindou. 

__Obrigada! Beijos para sua esposa e filhos. 

__Obrigado! Até a próxima. Veja o leitor que no fictício diálogo acima, chamamos a 
Maria de senhora, e ela por sua vez, nos chamou de senhor. Mas nós o fizemos 
usando iniciais minúsculas, pois com estes pronomes de tratamento, tão-somente 
exteriorizamos o respeito recíproco que haveria entre nós, caso fôssemos 
contemporâneos. Porém, está claro que não é neste sentido que os católicos 
chamam a Maria de Senhora. Atente para o fato de que embora sejam muitas as 
mulheres de peso na Bíblia (Sara, Hulda, Débora, Abigail, Ana [mãe de Samuel], Ana 
[contemporânea do infante Jesus] e outras), só Maria é Nossa Senhora, segundo 
eles. Ademais, usam iniciais maiúsculas. Isto, dentro do contexto religioso, só seria 
cabível se ela não fosse uma criatura à parte de Deus, mas sim, integrante da 
Divindade. Porém, como sabemos, a Divindade é, à luz da Bíblia, Trindade, e não 
quarteto. Assim fica claro que “Nossa Senhora” não é mero pronome de 
tratamento extensivo a Maria, mas título honorífico, do qual só ela é digna, 
segundo o Catolicismo. 

Para sabermos se Maria é ou não Nossa Senhora, não podemos nos limitar à 
consulta do bom senso, pois como sabemos, as razões humanas são falíveis. 
Porém, por isso mesmo Deus nos deu uma “bússola”  infalível – a Bíblia. À moda 
bereanos (Atos 17.11), examinemos a Bíblia e vejamos se ela fala dessa “Senhora”. 
Pelo contrário, a Bíblia diz que Maria é nossa conserva (Lucas 1.38). 

  

4.2. Mãe de Deus. 
Não é necessário provar com transcrições que a Igreja Católica prega que Maria é 
Mãe de Deus. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o raciocínio é o seguinte: se 
Jesus é Deus e Maria é Mãe de Jesus, logo Maria é Mãe de Deus. Este silogismo é 



tão ilógico quanto se alguém chegasse às seguintes conclusões: Se Jesus dormia 
(Mt 8.24,25) e Ele é Deus, então Deus dorme; se Jesus disse que Ele de si mesmo 
não podia fazer coisa alguma (Jo 5.30), e Ele é Deus, então Deus não pode fazer 
nada; se Jesus ignorava o dia da Sua vinda (Mt 26.36) e Ele é Deus, então Deus não 
é onisciente; se Jesus não estava em Betânia quando Lázaro morreu (Jo 11.15) e Ele 
é Deus, então Deus não é onipresente; se Jesus morreu (1 Co 15.3) e Ele é Deus, 
então Deus não é imortal. Obviamente toda essa argumentação estaria errada, pois 
como sabemos, a Bíblia afirma que Deus não dorme, tudo pode, tudo sabe, é 
onipresente, imortal etc.. 

Tanto os católicos, quanto os evangélicos crêem que Jesus é verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem. Ambos crêem que todos os textos bíblicos que afirmam que 
Jesus era portador das mesmas limitações nossas, na verdade se referem ao Seu 
lado humano, e não à Sua Divindade. Assim fica claro que católicos e evangélicos 
não ignoram que Jesus é portador de duas naturezas: humana e divina. Deste 
modo Maria pode ser mãe de Jesus sem ser Mãe de Deus. Ela é mãe do lado 
humano do Senhor, e não da Sua Divindade. Ela é mãe apenas do corpo do Senhor 
Jesus. 

A Bíblia chama Maria de mãe de Jesus várias vezes, mas nunca a chama de Mãe de 
Deus. Logo, o parecer dos clérigos católicos é discutível por três razões: 

1a) É uma opinião deles. É um ponto de vista. 
2a) Eles não são donos da verdade, pois são humanos como nós. 
3a) Não se apóiam na Bíblia, mas sim, na Tradição. Na nossa opinião, chamar Maria 
de Mãe de Deus é, sem dúvida, um erro. Jesus como Deus existe desde a 
eternidade (Mq 5.2; Is 9.6; Jo 17.5,24; 1.1-3,10; Cl 1.14-17) e portanto, não tem 
mãe. O lado Divino de Jesus é: “Sem pai (humano), sem mãe, sem genealogia, não 
tendo princípio de dias nem fim de vida…”  (Hb 7.3). Este texto bíblico, aqui 
transcrito parcialmente, fala de Melquisedeque, de quem Jesus é o antítipo. Ora, se 
esse homem, para ser um tipo (ou símbolo) de Cristo, teve que ser sem mãe no que 
diz respeito ao registro deste fato, certamente Jesus o é ao pé da letra. Sabemos 
que Maria é mãe de Jesus, pois a Bíblia o diz sem rodeios. Contudo, acabamos de 
ver que a Bíblia diz que Ele não tem mãe. Como entender isso? É fácil, desde que 
não tentemos esconder dos leigos que Jesus tem duas naturezas: Divina e humana. 
As duas naturezas de Jesus são distintas e diferentes, embora inseparáveis, 
constituindo uma só Pessoa, Verdadeiro Deus e autêntico homem. 
Quando chegamos a este patamar do mistério da humanização do Verbo Divino, 
entendemos que Jesus é muito mais Pai de Maria do que seu filho. Como já vimos 
ao lermos Jo 1.1-3,10, Jesus é o Criador do Universo e de tudo quanto nele há. 
Portanto, Ele é o Criador de Maria (Cl 1.14-17), e por conseguinte, seu Pai. Ela 
dependeu dele para existir, mas Ele não dependeu de ninguém para existir; Ele não 
é criatura, pois existe desde a eternidade no seio da Divindade Triuna, 
constituindo-a com o Pai e com o Espírito Santo, seus co-iguais e co-eternos. 



Dissemos que Jesus, para existir como Deus, não dependeu de ninguém, já que Ele 
existe desde sempre. E para vir ao mundo em forma humana? Dependeu Ele de 
Maria para se humanizar? Não podemos imaginar o Grande Deus que Jesus é, 
imprescindindo duma descendente de Adão, pois como tal, Ele pode fazer tantas 
quantas Marias desejar. Conseqüentemente, julgamos mais teológico afirmarmos 
que Ele se serviu duma das obras das Suas mãos, dando-lhe a honra e a graça de 
servi-lo. 

(Lc 1.46-50). Uma das provas de que não estamos equivocados em nossa 
conclusão, é o fato de o anjo Gabriel dizer que Maria é agraciada (Lc 1.28). Ora, 
“agraciado” é todo aquele que alcançou uma graça. Etimologicamente, “graça” 
significa “favor não merecido”. Então, ao chamá-la o anjo de agraciada, estava, por 
conseguinte, tornando claro que ela não estava recebendo aquela bênção por 
mérito, mas sim, por graça. Não era honra ao mérito. 

Geralmente as Bíblias católicas traduzem Lc 1.28 como se o anjo tivesse dito que 
Maria é cheia de graça, mas a tradução correta é agraciada. 

4.3. Imaculada 
Deus escolheu Maria para ser mãe do lado humano de Seu Filho Jesus. Isto, na 
opinião de muitos, é prova cabal de que Maria era e é a mulher mais pura que já 
pisou neste planeta. Dizem que não havia em todo o mundo uma criatura com 
tamanha santidade e que por este motivo foi a eleita. Mas estas afirmações são 
frutos da imaginação e, portanto, desprovidas de respaldo bíblico. Onde está 
escrito que Maria era a mulher mais pura do mundo? A isso respondem: “Se não 
fosse, não teria sido a única eleita”. E aí retrucamos: “Nossa pergunta não foi 
respondida. Queremos saber onde está escrito. Mas, como vocês apelam para a 
lógica, respondam-nos: se existissem dez donzelas tão fiéis quanto Maria, Deus 
faria Jesus nascer de todas elas?” 

Os sacrifícios cruentos prescritos pela Lei de Moisés tipificam a morte expiatória de 
Jesus (Hebreus 10.4; 9.22). Maria não se julgou dispensada dos mesmos (Lucas 
2.24; Levítico 12.68) e isto equivale a auto declarar-se dependente do sangue de 
Jesus. 

A Bíblia não diz que Maria era a mulher mais pura que já existiu, mas os que 
fizeram dela uma deusa, alegam que ela não tinha o pecado original, ou seja, a 
natureza pecaminosa. Acontece, porém, que a natureza pecaminosa é hereditária, 
e Jesus é a única exceção da regra (Romanos 3.23). Jesus foi isento do pecado 
original, porque foi gerado pelo Espírito Santo (Mateus 1.20-25; Lucas 1.26-38), 
mas Maria foi concebida pelo concurso natural de seus pais. E provem-nos 
biblicamente o contrário, se podem fazê-lo. 



Uma católica nos falou que “a Bíblia não fala dos pecados de Maria, embora 
registre os pecados de todas as pessoas nela abordadas”. Isto, a seu ver, “é indício 
de que ela foi isenta do pecado original.” Porém, a Bíblia não descreve os pecados 
de José, Misael, Azarias, Ana, etc.. Será que Misael também foi isento do pecado 
original? 

O fato de afirmarmos que Maria nasceu, como todos nós, contaminada com o 
“vírus” do pecado, pode levar uma pessoa mal informada a pensar que estamos 
blasfemando. Mas, grande vultos da Igreja Católica também pensavam assim. 
Muitos dos santos da devoção dos católicos, como, Santo Tomás de Aquino, Santo 
Anselmo, etc., acreditavam que Maria era pecadora por natureza. São de Santo 
Anselmo estas palavras: “Mesmo sendo imaculada a conceição de Cristo, não 

obstante, a mesma virgem, da qual ele nasceu, foi concebida na iniqüidade e nasceu 

com o pecado original, porque ela pecou em Adão, assim como por ele todos 

pecaram” [8] A heresia chamada  Imaculada Conceição de Maria, forçou o clero 
católico a criar o  dogma da Assunção da Virgem Maria. O raciocínio é o seguinte: 
Sendo Maria isenta do pecado, ela não tinha porquê morrer e apodrecer num 
sepulcro, já que a morte é conseqüência do pecado. À  base dessa falsa premissa, a 
Igreja Católica proclama que Maria morreu para nos salvar, ressuscitou e subiu 

ao Céu. Para que se saiba que não estamos caluniando, veja estas  
transcrições: “Maria não estava sujeita à lei do sofrimento e da morte …Embora 

ela soubesse essas coisas, as experimentou e as suportou para nossa salvação” (A 
Enciclopédia Católica [em inglês], página 285, citado em Será Mesmo Cristão o 
Catolicismo? página 77, Editora Betel ). E: “...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, página 273 # 966, Editora Vozes, 
1.993). 

4.4. Nossa Mãe 
Em João 19.26,27 podemos ler: “Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e ao lado dela, o 

discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher eis aí o teu filho. Então disse 

ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua 

casa”. Nesta passagem bíblica, vários católicos se “apoiaram”  para nos dizer que 
Maria é nossa mãe. Crêem que o apóstolo João estava representando os cristãos 
de todo o mundo, em todos os tempos. “Se Maria era a mãe do apóstolo João, 
então ela é nossa mãe também”, argumentam os católicos. Mas eles precisam 
considerar a última parte do versículo 27 que diz: “E desde aquela hora o discípulo 
a recebeu em sua casa”. Sem dúvida estes versículos estão tão-somente dizendo 
que Jesus, antes da sua morte, providenciou um amparo para a sua mãe. 
Sim, dizendo-nos a Bíblia que João levou a Maria para a sua casa, tão logo o Senhor 
tenha lhe falado que ela era a sua mãe, nos faz entender que, na opinião deste 
apóstolo, ter Maria por mãe, implicava não em ter uma potente protetora, mas 
sim, em tê-la sob os seus cuidados. Lembremo-nos que foi João quem levou Maria 
para a sua casa, e não o contrário, e que isto, à luz das leis da Hermenêutica, que 
determinam entre outras coisas, que o texto seja avaliado à luz do contexto, 
constitui prova de que a maternidade tratada nos versículos acima transcritos, não 



pode ser espiritualizada. A lição que Jesus nos dá nestes versículos é que os filhos 
devem honrar seus pais, como Ele fez, confiando sua mãe aos cuidados de alguém 
de sua confiança, quando estava prestes a expirar. 

  
4.5. Bendita Entre as Mulheres 
Em Lucas 1.42 podemos ler: “… Bendita és tu entre as mulheres…” Os católicos 
citam este versículo com freqüência, por crerem que o mesmo apóia a devoção que 
eles têm para com Maria. Que pena! Quem está dizendo que Maria e o fruto de seu 
ventre (Jesus) não são benditos? Maria é bendita, mas isso não faz dela uma deusa, 
como querem os católicos. Jael também era bendita entre as mulheres (Jz 5.24, 
Matos Soares). Todos os servos de Deus são benditos (Mateus 25.34; 
Deuteronômio 28.3-6). 
  
  
4.6. Bem-aventurada 
  

Disse Maria: “Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada,” 
(Lucas 1.48). Muitos católicos se servem disso para engrossarem sua argumentação 
em defesa da Mariolatria. Mas isso só pode impressionar a uma pessoa 
extremamente ingênua. O que há de especial nisso? Nada, se levarmos em 
consideração o fato de que a Bíblia chama a todos os servos de Deus de bem-
aventurados (Salmo 1.1; 128.1; Mateus 5.3-11; Apocalipse 22.14, etc.). 
Em Lucas 11.27,28 podemos ler o que se segue: “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. Mas ele respondeu: 
Antes bem-aventurados os que ouvem a Palavra de Deus e a observam”. Nestes 
versículos encontramos uma mulher chamando a Maria de bem-aventurada e o 
Senhor Jesus aproveitando o ensejo para mostrar em que consiste de fato a bem-
aventurança. À luz destas palavras de Jesus podemos ver que se a bem-
aventurança de Maria se resumisse no fato de ela tê-lo tido no ventre, nós outros, 
servos de Deus, seríamos mais bem-aventurados do que ela. Sim, mais importante 
do que ter Jesus no ventre é tê-lo no coração. Nós não somos mais bem-
aventurados do que Maria, visto que ela também o teve no coração. Mas ela não é 
mais bem-aventurada do que nós, porque tê-lo no coração é tão importante, que 
tê-lo no ventre acrescenta algo menos significante do que um pingo d’água no 
oceano. 

  
4.7. Rainha do Universo 
Segundo o Catecismo da Igreja Católica, página 273, # 966, Maria é a Rainha do 
Universo. É por isso que as estampas da coroação de Maria apresentam-na 



assentada num trono, ladeada pelo Pai e pelo Filho assentados em seus respectivos 
tronos, os quais, segurando nos extremos duma coroa, a põem na cabeça de Maria, 
sobre a qual paira o Espírito Santo em forma de pomba. Essa heresia pode ser 
refutada por várias passagens bíblicas, entre as quais o fato de que o apóstolo João 
foi arrebatado ao Céu, em espírito, na ilha chamada Patmos e, por incrível que 
pareça, não viu a Rainha assentada no trono central. Segundo o apóstolo João, 
quem estava no centro era o Senhor Jesus Cristo (Apocalipse 5.6). Qualquer leitor 
da Bíblia percebe de imediato que os cristãos dos primórdios do Cristianismo não 
tinham para com Maria nenhuma devoção religiosa. Maria era vista como uma 
fervorosa serva de Deus, cheia do Espírito Santo. E nada mais. 

  

4.8. Perpetuamente Virgem 
Ninguém ignora que a Igreja Católica prega oficialmente que Maria nunca se 
relacionou sexualmente com José. Todos sabem, também, que Maria era casada 
com um homem chamado José. Ora, quando se diz que o senhor “X” é casado com 
a dona “Y”, não se especula se eles se relacionam  ou não sexualmente, pois fazê-lo 
é ser extremamente indiscreto. Tal era o caso de José e Maria. 

O relacionamento sexual, dentro da moldura do casamento, é isento de toda e 
qualquer mácula. O sexo é dom de Deus. 

Os clérigos católicos não dispõem de prova bíblica da perpétua virgindade de 
Maria. Para que este dogma exista, a cúpula católica teve que fazer as seguintes 
coisas: 

1a) Inventar isso. Sim leitor, isso foi inventado. 
2a) Apelar para a tal de Tradição, a qual nada mais é que o conjunto de suas 
tradicionais invencionices. 
3a) “Explicar” sofismaticamente os textos bíblicos que atestam inequivocamente 
que Deus, valendo-se do concurso natural de José e Maria, brindou o casal com, 
pelo menos, 4 filhos e duas filhas. 
4ª) Apelar à gramática do idioma original do Novo Testamento, assassinando o 
Grego dolosamente. 
  

4.8.1. “São Seus Parentes Próximos”. 
Como bons guardiões do eterno hímen de Maria, o clero católico sustenta que os 
irmãos de Jesus mencionados em Mt 13.55-56, não eram filhos de Maria. Antes 
tratava-se de parentes próximos. Porém, a exposição abaixo põe a frangalhos esse 
conto do vigário.Vejamos, pois. 



“É verdade que as palavras para irmãos e irmãs podem referir-se a um parente 

próximo. O sentido, porém, tem de ser determinado pelo contexto e por outros textos 

das Escrituras. E no caso dos irmãos e irmãs de Jesus, o contexto indica que se 

trata realmente dos meios-irmãos e meias-irmãs de Jesus. 
Primeiro, em parte alguma a Bíblia afirma a doutrina da perpétua virgindade de 

Maria… 
Segundo, quando o termo „irmãos e irmãs‟ é empregado em conjunto com „pai‟ ou 

„mãe‟, então o sentido não é o de primos e primas, mas sim de irmãos e irmãs 

mesmo (cf. Lc 14:26). Tal é o caso a respeito das menções dos irmãos e irmãs de 

Jesus. Mateus 13:55 diz: „Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe 

Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?‟ (cf. Mc 6:3). 
Terceiro, há outras referências na Bíblia aos irmãos de Jesus. João nos informa de 

que „nem mesmo os seus irmãos criam nele‟ (Jo 7:5). E Paulo fala de „Tiago, o 

irmão do Senhor‟ (Gl 1:19). Em outra ocasião Marcos refere-se a „sua [de Jesus] 
mãe e seus irmãos‟ (Mc 3:31). João falou de „sua mãe, seus irmãos e seus 

discípulos‟ (Jo 2:12). Lucas menciona que estavam no cenáculo „Maria, mãe de 

Jesus, e com os irmãos dele‟ (At 1:14)  [9] 
Quando dizemos que os clérigos católicos não se inspiraram na Bíblia para criarem 
o dogma da perpétua virgindade de Maria, não estamos querendo dizer que eles 
interpretaram erradamente os textos bíblicos sobre os quais se apoiaram. Não, 
não, não! O que queremos dizer, é o que estamos dizendo: eles não se inspiraram 
na Bíblia para criarem esse dogma, mas sim, na Tradição. Essa heresia não é fruto 
de uma errônea interpretação, mas sim, da “criatividade” do clero católico. E uma 
vez estabelecida essa heresia, podemos perceber que os clérigos católicos 
recorrem à Palavra de Deus mais para “provarem” que estamos interpretando mal 
a Bíblia, do que para provarem que extraíram das Escrituras suas concepções 
acerca da intocável virgindade de Maria. Ora, se realmente tivéssemos 
interpretado mal a Bíblia sobre este assunto, ainda estaríamos menos errados do 
que eles, pois pelo menos teríamos recorrido a uma fonte fidedigna. Ir à Bíblia e 
interpretá-la mal, às vezes é menos grave do que menosprezá-la, considerando-a 
igual (ou inferior?) às nossas tradições que na maioria das vezes se revelam 
transitórias, falíveis e contraditórias. 

Ter uma idéia preconcebida e depois procurar respaldo na Bíblia, não é o que de 
melhor podemos fazer. O ideal é achegarmos à Bíblia quais cântaros vazios e 
enchê-los da Água cristalina. Mas os clérigos católicos optaram pela primeira 
alternativa, e isso porque se viram forçados a se defenderem de nossas refutações. 
Caso contrário, limitar-se iam a citar a Tradição. 

Todos os textos bíblicos citados pelos clérigos católicos no intuito de manterem de 
pé a doutrina de que Maria nunca teve relação sexual, mal servem para 
“provarem”, depois de deturpados por eles, que nós, os evangélicos, estamos 
interpretando-os erradamente, mas nunca serviriam para provarem que Maria 
conservou-se virgem para sempre. Por exemplo, se os irmãos e irmãs aludidos em 
Mt 13.55, não fosse irmãos em seu sentido primário, mas sim, primos e outros 
parentes próximos, este texto não daria aos evangélicos suporte suficiente para 



apoiarmos nossa opinião de que Maria não foi sempre virgem, mas convenhamos 
que os clérigos católicos também continuariam carentes de um texto bíblico que os 
apoiasse. Sim, porque se este trecho da Bíblia não serve para provar que Maria foi 
mãe de vários filhos e filhas, muito menos serve para provar a sua virgindade. Aliás, 
os clérigos católicos não citam Mt 13.55 a fim de provarem a eterna virgindade de 
Maria, mas sim, para provarem que nós, os evangélicos, estamos equivocados, 
quanto à interpretação que damos a este texto. 

Para facilitarmos ainda mais a compreensão do que pretendemos ensinar, vamos 
considerar o seguinte: suponhamos que num certo livro estivesse escrito o 
seguinte: “…Naquele dia tive a felicidade de conhecer o senhor Abraão e a sua 
esposa Sara, pais do meu genro Juarez; bem como a seus irmãos, João, Antônio, 
Joaquim, Manoel e todas as suas irmãs.” Perguntamos: teria lógica alguém 
argumentar assim: “bem, na terra do senhor Juarez tinha-se o hábito de chamar os 
parentes próximos de irmãos. Por conseguinte é razoável concluirmos que esses 
seus irmãos e irmãs sejam tios, primos e outros parentes, pois de modo algum 
pode referir-se a outros filhos do senhor Abraão com dona Sara.” Claro, só o 
cúmulo da rabulice exegética poderia levar alguém a apresentar uma 
“hermenêutica”  tão deslavada e descabida. E o mesmo podemos dizer da 
“explicação” que o clero católico dá de Mt 13.55,56. 

Considerando que Mt 13.55 dá os nomes dos quatro irmãos de Jesus e supondo 
que eles são parentes próximos, perguntamos, para que o caro leitor reflita 
calmamente e responda a si mesmo: será que Jesus tinha só seis parentes?  O leitor 
conhece alguém que tenha só seis parentes? 

Posto que não há divergência entre católicos e evangélicos quanto ao fato de que 
José e Maria eram marido e mulher, perguntamos: Se eles queriam levar uma vida 
celibatária, por que se casaram? Imagine o leitor o tamanho do contra-senso de 
uma donzela que quer manter-se virgem para sempre, mas não quer ficar solteira. 
Igualmente louco seria o rapaz que aceitasse casar-se com uma moça dessas. Por 
que os padres não se inspiram no exemplo de José e Maria e se casam com as 
freiras? Não fizeram ambos o voto de castidade? 

Maria só ficou sabendo que havia sido eleita para ser mãe do Messias depois que o 
anjo Gabriel lhe deu as boas novas. Por que teria feito antes voto de virgindade 
perpétua? E se ela realmente havia feito tal voto, por que teria sido desposada com 
José? Lembremo-nos que desposar-se, neste caso, equivale ao que nós chamamos 
de noivar-se, e que quem faz isso quer se casar. E aí perguntamos: O que Maria e 
José entendiam por casar-se? Como sabemos, a Bíblia diz categoricamente que 
José e Maria eram marido e esposa (Mt 1.19,20,24).Ora, o que é ser marido? E o 
que é ser esposa? 

 



4.8.2. “Unigênito é primogênito” 
Um dos muitos argumentos dos evangélicos, em defesa da verdade de que Jesus 
não era o único filho de Maria, é o fato de a Bíblia dizer que Jesus era o seu 
primogênito (Mt 1.25). “Se Jesus fosse o único filho de Maria” afirmam em 
uníssono os evangélicos, “Ele não seria o seu primogênito, mas sim, o seu 
unigênito.”  A este sólido argumento, o padre Euzébio Tintori, no Novo Testamento 
editado pela Pia Sociedade de São Paulo, por ele comentado, 
retrucou: “Primogênito era assim denominado o unigênito para todos os efeitos 

legais.”Concordamos, mas ressaltamos que Mateus escreveu a biografia de Jesus 
cerca de 60 anos após o Seu (de Jesus) nascimento, e que, portanto, já se sabia se 
Maria havia tido ou não outros filhos. Logo, Mateus poderia chamá-lo de unigênito, 
se Ele fosse filho único. Por que não o fez? Além disso, atentemos para o fato de 
que embora possamos chamar o unigênito de primogênito, a recíproca não é 
verdadeira; ou seja, o único filho de um casal, pode ser o primeiro de uma série 
que está por vir; mas o primeiro de uma série de cinco filhos que já nasceram a um 
casal, jamais será filho único. Não seria este o motivo pelo qual os escritores do 
Novo Testamento não chamaram a Jesus de unigênito de Maria uma só vez 
sequer? 
Quanto a filiação Divina, Jesus é tanto unigênito (Jo 3.16) quanto primogênito (Hb 
1.6); mas, quanto à filiação humana, a Bíblia o chama unicamente de primogênito 
(Mt 1.25; Lc 2.7,23). Por que isso? 

Certamente o padre Euzébio Tintori acha fraco o argumento dos evangélicos de 
que se Jesus era o primogênito de Maria, então ela teve outros filhos. Mas não se 
pode esquecer que: 

         1º)    Este não é o nosso único argumento. 
  

2º) Dispomos (como já estamos vendo e continuaremos a ver) de argumentos 
irrefutáveis. Logo, podemos provar o que estamos dizendo. 
  

3º) Se o nosso argumento é fraco, o do padre Euzébio é fraquíssimo. Sim, porque se 
o fato de Jesus ser o primogênito de Maria, não prova cabalmente que ela tenha 
tido outros filhos além dele, muito menos prova que ela tenha se mantido virgem 
para sempre. Deste modo, nós e o clero católico teríamos que concluir que Mt 1.25 
não trata deste assunto, e que portanto teríamos que continuar procurando na 
Bíblia, textos que corroborassem as nossas crenças. 
Do exposto fica patente que o clero católico continua nos devendo uma prova 
bíblica da perpétua virgindade de Maria. 

  



4.8.3. O “até” de Mt 1.25 não prova nada? 
  

Uma das muitas provas de que Maria não guardou a sua virgindade para sempre, 
mas sim, que depois do nascimento de Jesus, ela e José tiveram todo 
relacionamento físico próprio de um casal, é o fato de Mt 1.25 dizer que José “não 

a conheceu até que deu à luz seu filho…”Segundo o Novo Dicionário Aurélio, “até” 
é uma preposição e “indica um limite de tempo, no espaço, ou nas 

ações.” Conseqüentemente, se não formos tendenciosos, entenderemos 
facilmente que o fato de Mateus afirmar que José não conheceu Maria ATÉ que ela 
deu à luz seu filho,indica que a partir daí as coisas mudaram 
O referido Padre Euzébio “explica”  o texto em apreço assim:   “São Mateus afirma 

a virgindade de Maria antes do parto. Que ela o tenha sido também no parto e 

depois do parto, no-lo afirmam os Santos Padres e, infalivelmente a Igreja.” Com 
essa “explicação” ele  quer dizer o seguinte: 
  
1º) A Bíblia nos informa que José não se relacionou sexualmente com Maria, antes 
do parto; 
  
2º) se houve ou não o relacionamento sexual  após o nascimento de Jesus, não é 
através da Bíblia que vamos ficar sabendo disso, visto que ela nada fala sobre este 
assunto; 
  
3º) há duas fontes fidedignas que nos informam que Maria guardou a sua 
virgindade para sempre: os Santos Padres e a infalível Igreja. Agora, vamos avaliar 
as afirmações do padre Euzébio. Se dissermos que fomos para o Rio de Janeiro em 
1.970 e que lá permanecemos até 1.988, o leitor entenderá que nunca nos 
mudamos do Rio de Janeiro e que lá permanecemos até hoje? Certamente que 
não, mas o padre Euzébio demonstra não pensar assim. 
Jesus disse que estará conosco até a consumação dos séculos (Mt 28.20). Este caso 
e outros correlatos têm servido de pretexto para os clérigos católicos afirmarem 
que a preposição “ATÉ”, nem sempre indica um limite de tempo, no espaço, ou nas 
ações. Para “provarem” isso afirmam que  Cristo estará conosco até o fim do 
mundo (28.20), não obstante termos Sua presença assegurada para sempre. 
Porém, este texto trata de Seu apoio à evangelização mundial, até que o trabalho 
cesse.  A partir daí  Ele não mais nos ajudará a evangelizar  visto que esta tarefa já 
terá terminado. 

A afirmação do padre Euzébio de que é através dos “Santos Padres” que se tomou 
conhecimento da eterna virgindade de Maria, é de suma importância para nós. É 
que aí temos um membro do clero católico confessando que não é lendo Bíblia que 
se aprende essas coisas. Essas coisas a gente aprende é com os “Santos Padres”. 
Como já vimos, muitos dos “Santos” da Igreja Católica pregavam coisas 
diametralmente opostas às atuais doutrinas da Igreja Católica. Vimos, por exemplo, 
que Santo Tomás de Aquino e Santo Anselmo não acreditavam no dogma da 



Imaculada Conceição de Maria. Ora, se a Igreja Católica diverge de alguns de seus 
santos, por que não poderíamos fazer o mesmo? Sentimo-nos livres para 
divergirmos de quaisquer “santos”, desde que suas doutrinas choquem com as 
Escrituras Sagradas. Nosso compromisso é com a Bíblia. 

O padre Euzébio deixou claro que ele também crê na infalibilidade do Papa e seus 
bispos, quando disse que a perpétua virgindade de Maria nos é assegurada pelos 
“Santos Padres e, infalivelmente pela Igreja.” Mas quem pensa sabe que a Igreja 
Católica não é infalível. As muitas incoerências provam que ela não é a dona da 
verdade e, que portanto, não deve ser seguida cegamente. O clero católico nos 
deve, sim, uma explicação. 
 

4.8.4. Voto de Castidade!? 
O padre Euzébio Tintore (no aludido Novo Testamento por ele comentado) e o 
“bispo” Dom Mateus Rocha (este, comentarista de uma Bíblia de estudo editada 
pela Edições Paulinas [editora católica]), são da opinião de que o motivo pelo qual 
Maria perguntou ao anjo Gabriel sobre como poderia ela engravidar-se, visto que 
ela não conhecia varão, era porque ela havia feito voto de doar a sua virgindade a 
Deus. Mas eles se esqueceram que Lc 1.27 diz que Maria era desposada, isto é, 
noiva. Ora, será que já existiu neste mundo uma noiva tão ingênua que não 
soubesse que virgindade e casamento são incompatíveis? E se sim, seria Maria uma 
dessas ingênuas? Que pensam eles de Maria? 

  

4.8.5. À “Bíblia” Finalmente 
Embora os clérigos católicos dificilmente recorram à Bíblia para pregarem o dogma 
da perpétua virgindade de Maria, esta regra tem lá as suas exceções. Realmente, às 
vezes eles tentam “provar à luz da Bíblia” que estão com a razão. Veja o exemplo 
abaixo. 

  
“O”  Filho 
Possuímos um catecismo católico intitulado Verdade e Vida, no qual, à página 30, 
pode-se ler o seguinte: “Jesus é o único Filho de Maria mostrado ainda pela 

designação enfática (com o artigo):  „O Filho de Maria‟  ( Marcos 6.3)”. Quer-se 
dizer  com isso  que o fato de Jesus ser chamado de “o”   Filho de Maria, prova  que 
Ele é filho único dela. Mas o artigo definido, masculino, singular, precedendo o 
substantivo comum “filho”, constante de Marcos 6.3 no original, não se destina a 
provar isso.Valer-se disso para provar  que Maria não teve filhos além de Jesus, é 
ingenuidade ou má fé. Sim, pois quem assim age, das duas uma: ou ignora as regras 
gramaticais da língua grega ou finge ignorá-las. O artigo definido no grego não tem 
por finalidade única demonstrar unicidade, mas também destacar individualidade. 
Uma prova disso é que neste mesmo versículo (Marcos 6.3), Jesus é chamado, no 
original, de “o carpinteiro”. Revelaria erudição deduzirmos daí que nos seus dias, 



Jesus era o único carpinteiro do mundo? Pensem e repensem nisso os padres 
sinceros. 
Aqui o tiro sai pela culatra e o feitiço vira contra o feiticeiro. É que em Gálatas 1.19, 
Tiago é chamado, no original, de “o irmão do Senhor”. Neste caso também o artigo 
consta do original. Ora se o artigo definido, precedendo o substantivo “filho”, 
servisse para provar que Jesus era filho único de Maria, certamente provaria 
também que Tiago era seu único irmão. Ora, filho único não tem irmão. E, 
considerando que o clero católico prega que os irmãos de Jesus mencionados em 
Mt 13.55 são seus parentes próximos, teríamos que concluir que a Bíblia é 
contraditória. Sim, pois poderíamos dizer que ela diz em Mt 13.55 que Jesus tinha 
quatro parentes, dos quais Tiago era um; e, contraditoriamente, que Tiago era seu 
único parente, em Gálatas 1.19. 

Afinal, Tiago era irmão único, ou parente único? Se os clérigos católicos disserem 
que era parente único, terão que se ver com Mt 13.55, visto dizerem que “os 
irmãos” aqui aludidos são parentes próximos. E, se disserem que era seu único 
irmão, lá se vai a eterna virgindade de Maria, pois que então Jesus teria dois 
parentes chamados Tiago: um primo e um irmão. 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 5 
                      E OS CARISMÁTICOS? 
Muitos pensam que os católicos carismáticos são menos idólatras e mariólatras do 
que os tradicionais. Mas os fatos não confirmam essa suposição. O que predomina 
entre os carismáticos é uma idolatria mais fervorosa. Se você discorda, veja os fatos 
a seguir. O pioneiro da Renovação Católica Carismática no Brasil, é o jesuíta Harold 
J. Rahn, que veio dos Estados Unidos, com a “sublime” missão de estimular aqui 
esse movimento. Em seu livro intitulado sereis batizados no espírito, pág. 196, ele 
se revela extremamente idólatra, chegando ao cúmulo do absurdo de dar “aleluia 

a maria”. Ora, aleluia é, em hebraico, louvai a Jeová. Portanto, como 
endereçarmos a Maria esta exclamação de louvor, da qual só Deus é digno? Não é 
isso o ápice da Mariolatria? E,como se tudo isso não bastasse, a revista Brasil 
Cristão, órgão oficial da Renovação Católica Carismática no Brasil, confere a Maria 
títulos tão honoríficos (para não dizermos sacrílegos) que saltam aos olhos que os 
católicos estão elevando uma criatura à Divindade. Por exemplo, chamam a Maria 

de Estrela da Manhã (título bíblico atribuído a Cristo) e Porta do céu…além de 
afirmarem que a morte veio por Eva e a vida por Maria (Brasil Cristão, número 
34, maio/2000, página7; e agosto de 1999, página 10, respectivamente). Ademais, 
na revista Defesa da Fé, órgão oficial do Instituto Cristão de Pesquisas, março/abril 
de 1999, página 17, consta que há católicos carismáticos ensinando que é Maria 
quem batiza no Espírito Santo. Logo, está claro que entre os católicos tradicionais e 
os chamados carismáticos, não há diferença relevante; estando, portanto, 
desqualificados para receberem o batismo no Espírito Santo. 
  

  

  

 

                        
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 6 
      MARIA DE MENOS E MARIA DEMAIS?! 
Há quem diga que tanto os católicos, quanto os evangélicos se equivocam no trato 
para com Maria. Diz-se que os católicos vão além do limite, e que os evangélicos 
estão aquém do devido. Chamam a isso de Maria demais e Maria de menos, 
respectivamente. Quem inventou isso? Seria isso verdade? Por incrível que pareça, 
os autores dessas máximas são evangélicos. Já debatemos com alguns irmãos em 
Cristo sobre essa questão e, graças a Deus, conseguimos fazer com que 
compreendessem que as coisas não são bem assim. Ora, os evangélicos crêem que 
Maria era um ser humano normal, descendente de Adão e Eva e, portanto, 
portadora do vírus do pecado comum a todos nós, tendo, por isso, tanto o pecado 
original, quanto culpas pessoais. Para provarmos isso, citamos 1Rs 8.46; Sl14.3; Rm 
3.23 etc.. Crêem ainda os evangélicos, que Maria reconheceu sua pecaminosidade 
e apelou para a graça de Deus, por cujo motivo se salvou (Lc 1.47). Ora, Deus 
sempre usou nas Suas mãos os que, como Maria, se entregam a Ele sem reservas; 
e, com Maria não foi diferente. Maria era , pois, uma fervorosa serva de Deus, 
cheia do Espírito Santo, a quem Deus, por Sua graça, dignou-se dar a sublime 
missão de ser a mãe do Seu Filho Jesus. A graça concedida a Maria é muito grande, 
mas nenhuma graça divina nos transforma em deuses. Nenhuma criatura, seja 
homem ou mulher, por mais agraciada que seja, pode assumir o lugar de Deus na 
nossa vida. 
Nós, os evangélicos, amamos e honramos a Maria tanto quanto amamos e 
respeitamos a Moisés, Abraão, Elias, Hulda, Débora, Pedro, Paulo, João etc.. Logo, 
não podemos ser acusados de Maria de menos. Realmente os evangélicos deixam 
Maria no lugar humilde onde ela mesma se pôs. E se há algum desequilibro entre 
nós, este é para mais, não para menos. De fato, alguns evangélicos são portadores 
de Maria demais, nunca, porém, de Maria de menos. Por exemplo, os evangélicos 
que acham que há entre nós uma dose de Maria de menos, são, sem dúvida, 
pessoas que ainda não estão totalmente curadas da Mariologia católica. Para se 
chegar a essa conclusão, basta perguntarmos a eles o que eles querem que 
façamos para eliminarmos de nosso meio o que eles chamam de Maria de menos. 
Que outra honra podemos tributar a Maria, além do que já fazemos, sem nos 
tornarmos mariólatras? Se conferirmos ao apóstolo Pedro uma honra superior à 
que já conferimos, porventura não nos tornaremos pedrólatras? E o mesmo não 
podemos dizer em relação a Maria? Quando lemos a Bíblia, não percebemos que 
os cristãos primitivos, incluindo os apóstolos, não tinham para com Maria qualquer 
devoção religiosa, como também nós o fazemos hoje? 
Certa senhora católica disse que não gosta da Bíblia porque (disse ela) “esse livro 
não dá a Nossa Senhora a honra que lhe é devida”. Ora, essa senhora não é tão 
herética como aparenta. Ela já enxergou que a Bíblia não é um livro mariólatra. E o 
seu testemunho, por partir de uma endeusadora de Maria, é insuspeito e, por 
conseguinte, relevante. 



Sim, não há Maria de menos entre nós, mas muito pelo contrário. A grande maioria 
dos evangélicos é equilibrada quanto ao conceito que tem da pessoa de Maria. 
Pouquíssimos são os que destoam, já que reduzidíssimo é o número dos que crêem 
que há Maria de menos entre nós. Até mesmo os que supõem que haja Maria de 

menos entre nós, não podem ser tachados de mariólatras, visto que os tais não 
concordam que Maria seja Nossa Senhora, advogada dos pecadores, medianeira 
entre Deus e nós, Rainha do Universo, digna de Hiperdulia, nossa mãe, nossa 
intercessora… e outras práticas mariólatras. O que eles acham é que deveríamos 
falar mais de seu brilhante exemplo de fé, abnegação e resignação. 
Se realmente estamos deixando a desejar no apreço devido a Maria, como 
erroneamente crêem os que nos acusam de Maria de menos, perguntamos: Não 
fizeram os apóstolos o mesmo? E por que teríamos que falar mais das virtudes de 
Maria, do que de outros heróis da fé? Jó, Daniel, Paulo, Misael, Ananias, Azarias e 
outros, foram menos virtuosos do que Maria? Se sim, em que ela os sobrepujou? 
Realmente, ainda há, em nossas igrejas, irmãs e irmãos que em nada são inferiores 
a Maria. Lembre-se: Mais importante do que ter Jesus no ventre, é tê-lo no 
coração. Esta não é apenas a opinião deste autor; antes refere-se ao parecer 
infalível de Jesus (Lucas 11.27,28). 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 

       MARIA: MULHER HIPER aBENÇOADA 
       Maria, a santa mãe do Senhor Jesus Cristo, recebeu muitas bênçãos de Deus, 
das quais registramos algumas neste capítulo. Isto é importante, pois contribuirá 
para aprofundar nosso conhecimento acerca dessa varoa valorosa, que hoje 
descansa no Paraíso Celestial. Vejamos, pois, as bênçãos abaixo alistadas, com as 
quais Deus agraciou a sua querida filha e serva, Maria. 
  

7.1. A Bênção da Existência 
Como é do conhecimento de todos os leitores da Bíblia, Maria nasceu no século I 
a.C.. Ela era uma descendente de Adão e Eva, como todos nós, e, portanto, um ser 
humano normal. Logo, foi Deus quem a trouxe à existência (At 17.24; Ap4.11). E a 
existência é, por si só, uma grande bênção de Deus. Louvemos, pois, a Deus, pela 
existência de Maria, visto que se Ele não a criasse, ela nem mesmo existiria. 

 7.2. A Bênção de Um Casamento 

 Basta-nos ler Mt1.18-25; e Lc1.26-38, para sabermos que Maria, por ser um uma 
moça normal, sonhava com o que todas as donzelas sonham: tornar-se esposa e 
mãe. E, por isto, desposou-se, isto é, noivou-se, com um homem chamado José. 
Ora, é desnecessário dizer que uma jovem de bem, como o era Maria, não aceitaria 
noivar-se com um rapaz, sem estar disposta a tornar-se sua esposa, bem como a 
mãe de seus filhos. Então as referências bíblicas acima dizem que Deus abençoou a 
Maria, no que diz respeito à sua vida sentimental também, dando-lhe um marido, 
visto dizerem que ela fora desposada com um homem, e que este a recebeu como 
mulher, isto é, como esposa. Sim, José e Maria eram marido e mulher. Ho! Como é 
bom constituir nosso lar! José e Maria também pensavam assim e, com a ajuda de 
Deus, constituíram uma família feliz! 

  
7.3. A Bênção de Ser Mãe 
Segundo a Bíblia, enquanto Maria tomava as medidas necessárias para casar-se 
com o homem de seus sonhos_o seu amado noivo José_, foi surpreendida com 
uma notícia angelical de que ela havia sido eleita por Deus para ser a mãe do 
Salvador do mundo. Naquela época ela ainda não havia se relacionado 
sexualmente com José, pois era noiva, e não esposa. Ademais, ela respeitava a 
Deus e, por conseguinte, não praticava fornicação, isto é, ela discordava do coito 
extra conjugal, por saber que isso é contrário à vontade de Deus (1Co 6.9). (Oxalá 
todos os jovens seguissem o brilhante exemplo que Maria nos legou!). Por tudo 
isso, Maria perguntou ao anjo Gabriel: “Como se fará isso, visto que não conheço 



homem?” Ao que lhe respondeu o anjo, dizendo que a referida gravidez seria um 
milagre do Espírito Santo (Lc1.34,35). 

O fato de Maria tornar-se mãe do Senhor, fez dela a mais bem-aventurada mãe de 
todos os tempos, pois ter um filho da envergadura de Jesus é, sem dúvida, uma 
felicidade infinita. Mas, como se tudo isso não bastasse, Deus deu à sua serva a 
felicidade de ser mãe de, pelo menos, seis filhos, além de Jesus, o seu 
primogênito:Tiago, José, Simão, Judas e suas irmãs (Mt13.55-56). Estes não foram 
gerados miraculosamente, diretamente pelo Espírito Santo, (como o foi Jesus), mas 
pelo concurso natural de seus pais: José e Maria. 

Certamente, por um tempo considerável, os outros filhos de Maria lhe trouxeram 
preocupações, já que não criam em Jesus ( Jo7.5). E, como sabemos, o Inferno 
aguarda a todos os que não crêem em Cristo, o que inclui, obviamente, os filhos de 
Maria. Esse inconveniente, porém, teve o seu fim, porquanto eles também se 
renderam a Cristo (At 1.14). Podemos imaginar a felicidade de Maria, vendo seus 
filhos reconhecendo que Jesus é o Senhor! Que bênção! 

  

7.4. A Bênção de Ter Um Esposo Reverente a Deus 

 Quando Maria engravidou-se pelo poder do Espírito Santo, José fez dela um mau 
juízo. Pensou, como qualquer outro pensaria, tratar-se de uma infidelidade. Então 
Deus, através de um anjo, lhe disse que tal gravidez era um milagre de Deus. Assim 
José desistiu do seu intento de deixá-la, e a recebeu por esposa (Mt1.18-20). 
Contudo, numa demonstração de respeito ao ente santo que estava no ventre de 
sua amada, assentou no seu coração o firme propósito de penetrá-la antes que o 
neném nascesse (Mt1.25) Deste modo se pode ver quão reverente era o esposo de 
Maria! Ho! Ter um cônjuge que ama e respeita a Deus, é simplesmente 
maravilhoso! E aquela que, como Jael, era bendita entre as mulheres (Juízes5.24; 
Lucas1.28), teve, entre outras bênçãos, a felicidade de ter um esposo que amava a 
Deus. 

 7.5. A Bênção de Ser Serva de Deus 

Ser servo de Deus é algo maravilhosíssimo. Nós e os anjos fomos criados para isto. 
Nem todos, porém, fazem bom uso desta mais que rica oportunidade. Poucos são 
os que verdadeiramente servem a Deus, e Maria estava e está entre os tais. Quanto 
a isto, não temos que apoiarmos em suposições, já que ela mesma o disse. São dela 
estas palavras: “Eis aqui a serva do Senhor” (Lc 1.38). 
  



  

7.6. A Bênção da Humildade 
Deus deseja que todos sejamos humildes e tudo faz para pôr em nós este nobre 
sentimento(2Co12.7;Tg 4.10). Todavia, nem todos ouvem a voz do Espírito Santo, o 
qual incessantemente tenta nos convencer da nossa insignificância. E, graças a 
Deus, Maria se pôs entre os que sabem que nada somos e que só Deus é grande. 
Ela disse que Deus “atentou na humildade de sua serva” (Lc1.48). 
  

 5.7. A Bênção do Batismo no Espírito Santo 

 A promessa que Deus fez na instrumentalidade do meu xará, de derramar o 
Espírito Santo sobre toda carne (Jl 2.28), se cumpriu no dia de Pentecostes (At 1e 
2); e Maria estava entre os agraciados At1.14). Sim, Maria recebeu a promessa que 
João Batista e Jesus chamavam de batismo no Espírito Santo Mt3.11; At1.5), e falou 
em outras línguas (At2.4). 

7.8. A Bênção de Ser Um Exemplo de Vida 
 
A fidelidade de Maria é um estímulo a todos nós. A sua vida inspira fé e amor. Tal 
se dá porque se ela pôde ser fiel, todos podemos sê-lo também, já que ela era um 
ser humano normal igual a todos nós; e não um anjo, tampouco uma deusa. 
Imitemos, pois, a Maria, e sejamos abençoados. O privilégio de ter Jesus no ventre, 
foi exclusivo de Maria, mas a graça inefável de tê-lo no coração, é extensiva a todos 
nós. Inspiremos, pois, no belo exemplo de Maria e deixemos que o Espírito Santo 
“gere” Cristo em nossos corações! 

  

7.9. A Bênção da Salvação 
Finalmente chegamos à maior de todas as bênçãos que Deus deu a Maria: a bênção 
da salvação. Diferentemente da grande maioria, Maria reconheceu que ela 
necessitava de um Salvador, que podia tê-lo, e o encontrou em Jesus, já que Ele é o 
único Salvador (Jo14.6; At 4.12). Realmente, quanto ao fato de que Maria 
necessitou de um Salvador, não temos que apoiarmos em suposições, visto que ela 
mesma o disse. São dela estas palavras: “O meu espírito se alegra em Deus, meu 

Salvador” (Lc1.47). Vê-se, portanto, que Jesus nasceu de Maria para salvar a todos 
os descendentes de Adão, inclusive a própria mãe. E o porquê disso é que o pecado 
maculou a todos nós, sem exceção (2 Cr 6.36; Sl 14.2-3; Rm 3.23; Gl 3.22; 1Jo 1.10). 
Logo, Maria também necessitava do perdão dos seus pecados e da conseqüente 
salvação da sua alma. E ela foi suficientemente realista para admitir isso e refugiar-



se em Cristo, em cujo sangue carmesim lavou-se, tanto do pecado original, quanto 
de suas culpas pessoais. Sim, a natureza pecaminosa hereditária, conhecida pelo 
nome de pecado original, é um vírus que nos é comum, mas suas desastrosas 
conseqüências não nos afetarão na eternidade se, como Maria, recorrermos a 
Cristo enquanto há tempo. 
  

  

 
  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 8 
       maria através dos séculos 
Todos os servos de Deus são, como já vimos, bem-aventurados. Logo, Maria bem-
aventurada é, já que ela era uma serva de Deus. Além disso, alguns servos de Deus, 
como Moisés, Elias, Débora, Enoque, Josué, Ana, Ester, Pedro, Paulo, João e outros, 
se destacaram entre seus conservos, e Maria está entre tais expoentes. Deus usou-
a para antever o apreço que o povo de Deus teria para com ela através dos séculos, 
ao dizer que todas as gerações lhe reconheceriam como bem-aventurada, isto é, 
uma felizarda. Infelizmente, porém, ao invés de tão-somente ser amada, elogiada e 
imitada, como fazem os verdadeiros cristãos desde os primórdios do Cristianismo,  
ela vem sendo cultuada pelos idólatras, como se fosse uma deusa. 

O culto a Maria resulta do sincretismo entre o paganismo e o Cristianismo. A 
história é a seguinte: Inicialmente as igrejas eram locais e independentes. Daí 
lermos na Bíblia: A igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Laudicéia, a 
igreja que está em Éfeso, etc., como se pode ver nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. 
Mais tarde os cristãos tiveram a brilhante idéia de se organizarem em forma de 
uma federação ou associação de igrejas, supervisionada por cinco bispos eleitos 
dentre os demais: o bispo de Roma, o de Jerusalém, o de Antioquia, o de 
Constantinopla e o de Alexandria. Algum tempo após, o Bispo da igreja que estava 
em Roma assumiu a liderança dessa união de igrejas. A essa associação de igrejas, 
os cristãos deram o nome de Igreja Católica, isto é, Igreja Universal. Nem todas as 
igrejas aderiram a essa iniciativa, mas a grande maioria aquiesceu a isso. Foi a essa 
união de igrejas que, no início do 4º século o Imperador Constantino adotou como 
religião oficial do Império Romano. Ao fazer isso, esse Imperador concedeu aos 
cristãos integrantes da referida associação de igrejas, inúmeras vantagens 
patrimoniais, financeiras e morais. O Cristianismo oficial veio a ser, por isso, a 
religião da moda, de status, e rentável. Por isso, a partir daí o Cristianismo tornou-
se desejável a muitos dos que antes o rejeitavam. E, conseqüentemente, muitos 
pagãos interesseiros se tornaram cristãos de fachada. Esse horroroso quadro 
piorou, quando o filho de Constantino decretou pena de morte a todos os que 
recusassem a se tornar cristãos. 

O Imperador Teodósio deu continuidade à intolerância religiosa encabeçada pelo 
filho de Constantino. E a junção dessas duas coisas: as regalias que a partir de 
Constantino foram conferidas às igrejas confederadas, somadas ao triste fato de 
que o Cristianismo tornou-se religião imposta, fez do Cristianismo a religião da 
maioria. Mas, essa maioria era cristã apenas nominalmente. No fundo, eles eram 
apenas cristãos-pagãos, isto é, pagãos disfarçados de cristãos. Esses falsos cristãos 
fizeram um sincretismo do paganismo com o Cristianismo, de cuja mistura nasceu o 
culto a Maria, e outras inovações que caracterizam o Catolicismo Romano. E a 
liderança da Igreja Católica sabe disso. Senão, vejamos: “Tornou-se fácil transferir 

para os mártires cristãos as concepções que os antigos conservaram concernente 
aos seus heróis. Esta transferência foi promovida pelos numerosos casos nos quais 



os santos cristãos tornaram-se os sucessores das divindades locais, e o culto cristão 

suplantou o antigo culto local. Isto explica o grande número de semelhanças entre  

deuses e santos”(Enciclopédia Católica [Em inglês],Volume 9, páginas 130 e 131, 
art. “Legends”. Citado em Babilônia: a Religião dos Mistérios, de Ralph Woodrow, 
Associação Evangelística, página 35). 
Além da transcrição acima, a Escola Pastoral Catequética da Arquidiocese do Rio de 
Janeiro – RJ, distribui uma apostila que também confirma, à página 32, o que aqui 
denunciamos. Veja: “A Igreja sai das perseguições e encontra  liberdade. Isso é 

facilitado pela chegada do Imperador Constantino, que não só dá liberdade à 

Igreja, mas a torna religião oficial com o Edito de Milão. A Igreja fica muito ligada 
ao poder temporal. Os povos conquistados assumiam a fé da Igreja. MUITA COISA 

SURGIU DE ERRADO, quando o poder temporal passou a mandar em certos 

setores da Igreja, ou então quando as autoridades da Igreja se uniam aos poderes 

temporais.” (grifo nosso).É uma pena que se “esqueceram” de registrar que os 
erros que  surgiram nos dias de Constantino são perpetuados pela Igreja Católica 
até os nossos dias ; que os mesmos se avolumam cada vez mais; e que, portanto, a 
“Igreja” que emergiu de tal barafunda, não se caracteriza como Igreja de Cristo. 
Do exposto acima podemos perceber que tanto o devido respeito que, através dos 
séculos, os verdadeiros cristãos prestam a Maria, quanto ao impróprio culto que os 
modernos pagãos lhe devotam, existem desde há muitos séculos. A veneração que 
os verdadeiros cristãos tributam a Maria, data do 1º século (talvez Isabel, a mãe de 
João Batista, tenha sido a primeira a fazê-lo, depois do anjo Gabriel); e a mariolatria 
católica, data do 4º século. Logo, ambas as posturas remontam à Idade Antiga. 

VERSOS APOLOGÉTICOS 
Ora direto a Deus, 

Ao Soberano dos Céus, 

Ele irá te atender; 

A Bíblia Sagrada, 

Por Ele inspirada, 

Manda assim fazer. 

II 
Como os patriarcas ora, 

Ao Senhor Deus implora, 

Pedindo do Céu, luz; 



Ora como os profetas, 

Como os apóstolos depreca, 

Em nome de Jesus. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSÃO 
  

Se Maria estivesse entre nós, certamente se envergonharia das coisas que dizem 
dela e do seu esposo. O próprio José se envergonharia por dizerem que ele nunca 
teve relações sexuais com Maria, pois equivaleria a suspeitar de sua virilidade. Mas, 
graças a Deus, eles estão no Paraíso Celestial, descansando nos braços eternos do 
Senhor Jesus Cristo, bem longe desses disparates. 

O fato de a cúpula da Igreja Católica canonizar o senhor Afonso de Ligório, e 
difundir o seu pernicioso livro, o qual afirma que: 

1º- Ele não recorria a Cristo; 
2º- Maria é nossa única advogada; 
3º-Maria é verdadeira medianeira entre Deus e os homens; 
4º- O pecador, depois de ser lançado fora por Cristo, encontrará perdão se recorrer 
a Maria; 
5º- Que o ofício de Jesus é nos julgar e punir, e não nos socorrer; enquanto que a 
missão de Maria é socorrer e aliviar os miseráveis, prova que os católicos estão 
sendo induzidos sorrateiramente a abandonar a Cristo e a apegarem-se a Maria. E 
essa estratégia está funcionando, pois no jornal Folha Universal (órgão oficial da 
Igreja Universal do Reino de Deus), de 12/10/1997, lemos: “Católicos de 157 países 

estão se mobilizando para pedir ao Vaticano que aprove um novo dogma: o papel 

de Maria, mãe de Jesus, como co-redentora…” E o jornal O Globo, de 28/08/98, 
ratifica esta denúncia. Senão, vejamos: “A Santíssima Trindade pode estar com os 

seus dias contados. Em seu lugar, a Igreja Católica estuda a proclamação da 

quarta pessoa da divindade, a Virgem Maria, em pé de igualdade com o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo. No novo „Quarteto Sagrado‟ proposto, Maria teria papéis 

múltiplos: filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo.” Está claro, pois, 
que satanás está tendo êxito na sua tentativa de fazer de Maria uma deusa. E o 
instrumento que ele está usando para isso, é o clero da “Igreja” Católica. 
  

Se Maria foi ou não virgem por toda a sua vida, não seria tema digno de um 
debate, se por trás de tudo isso não houvesse uma intenção maligna. Sim, porque 
se Maria foi ou não deflorada pelo seu marido, que nos importa? Não dependemos 
disso para sermos salvos. Embora não creiamos na perpétua virgindade de Maria, 
poderíamos crer nisso e ainda sermos salvos, desde que não fizéssemos disso a 
nossa tábua de salvação. Porém, foi-nos possível enxergarmos que atrás desse 
dogma, há um outro, a saber, o dogma da perpétua DIVINDADE DE MARIA. A 
questão é que os papas fazem de Maria uma deusa. E, por esse motivo, precisam 
esconder do povo que a deusa deles era um ser humano normal. Repetimos que se 
tivessem deixado-a no lugar humilde onde ela mesmo se pôs (Lc 1.48), nunca 
dependeriam de tantos sofismas. Nós, os evangélicos, temos grande estima por 



Maria, embora creiamos paralelamente que ela era um ser humano normal, como 
tantos outros servos de Deus o foram, como, por exemplo, Noé, Abraão, Moisés, 
Enoque, Elias, Hulda, Débora, Abigail, Isabel, Pedro, Paulo, João, Ana etc.. 

Vimos no capítulo quatro que de fato às vezes os clérigos católicos citam a Bíblia a 
fim de “provarem” que o hímem de Maria está intacto; mas, quando o fazem, a 
emenda sai pior que o soneto. Melhor seria se se estribassem unicamente na 
chamada Tradição. 
Por que os clérigos católicos desprendem tantas  energias a fim de provarem que 
um dogma por eles inventado não colide com a Bíblia? Será que é porque temem 
ser desmascarados? Será que eles amam sua agremiação religiosa mais do que a 
Jesus? A Tradição sobre a qual se apóiam para pregarem a perpétua virgindade de 
Maria não é de fato incoerente? Será que não é possível crermos que Maria era 
uma fervorosa serva de Deus, 100% consagrada ao Senhor, e ao mesmo tempo 
crermos que ela relacionava sexualmente, tinha orgasmo e dava à luz filhos? Se à 
luz de toda a Bíblia, ser mãe é bênção de Deus, porque seria inadmissível que Deus 
concedesse à sua querida serva e amada filha Maria, a bênção de ser mãe de vários 
filhos, além do seu primeiro Filhão? As evidências bíblicas de que Maria deu à luz 
vários filhos são mesmo mais fracas do que as provas em contrário? Onde estão 
tais provas em contrário: na Bíblia ou fora dela? Será que a Bíblia não é mais 
confiável do que a tal de Tradição. E se a Bíblia não é confiável, por que não atirá-la 
para bem longe? “Tudo por Cristo, nada sem Maria,” é um dos slogan dos católicos 
brasileiros, mas essa máxima foi extraída da Bíblia? Do exposto até aqui, 
certamente já está claro que Maria é a grande Deusa e Salvadora dos católicos. 
Claro, estamos nos referindo aos católicos típicos,  e não aos atípicos. Conhecemos 
católicos que já perceberam que a Mariologia católica é Mariolatria. A estes 
sugerimos que saiam dessa seita já. Não tentem mudá-la. 

Citamos muitas afirmações oficiais da Igreja Católica que, a bem dizer, fazem de 
Maria uma deusa. Não uma deusa qualquer, mas uma deusa tão grande que 
suplanta até o Senhor Jesus. Basta considerarmos que segundo o Catolicismo, 
Maria está em condição de ouvir as rezas de todos as pessoas ao mesmo tempo, 
ainda que os 6.000.000.000 de pessoas do mundo roguem a ela ao mesmo tempo, 
para se ter uma idéia da grandeza dessa deusa. Disso se pode subentender que, 
segundo o Catolicismo, Maria é onipresente, onisciente ou, para ser mais objetivo, 
onipotente. E, como a Igreja Católica diz que os “santos” também podem realizar 
as mesmas proezas, o Catolicismo se torna um sistema politeísta. Essa “Igreja” 
perpetua o paganismo greco-romano, conhecido de todos os que, mesmo 
superficialmente, estudam a Mitologia clássica. 

As provas de que Maria é deusa no Catolicismo, foram exibidas; porém, qual será a 
sua reação? Agirá como se nada demais houvesse acontecido? Agora é com você. 
Não posso forçá-lo a sair do mau caminho. 



E você, que já é um servo de Deus, que pretende fazer? Guardará as informações 
aqui contidas consigo mesmo, e não as levará aos católicos? Lembre-se: Os 
católicos estão nas trevas, mas você tem a luz da verdade. Leve, pois, esta luz a 
eles. Distribua este opúsculo. Divulgue este trabalho. Ajude-nos financeiramente, 
na impressão deste livrete. Presenteie seus amigos com exemplares desta obra. 
Ore pelo nosso Ministério. Continue adorando só a Deus, e não deixe de respeitar a 
Maria. Ela não é nossa Mãe, mas é nossa querida irmã; Ela não é Nossa Senhora, 
mas é nossa amada conserva; Ela não é o caminho da salvação, mas é, entre 
outros, um brilhante exemplo digno de ser imitado; ela não é a luz, mas se guiou 
pela luz da verdade; ela não é nossa medianeira, mas foi por seu intermédio que o 
Pai enviou ao mundo o único Mediador entre Ele e nós. Sim, amemos a Maria, bem 
como a todos os servos de Deus do passado, do presente e do futuro; mas 
cultuemos só a Deus. 

Crendo que a pergunta que serviu de epígrafe deste livro, já está justificada e 
respondida, visto que a razão de ser desta interrogação, bem como a resposta 
negativa, se prende ao fato de que ela está sendo indevidamente adorada, 
encerramos este trabalho, esperando que Deus sopre no “nariz” do mesmo, para 
que viva e leve vida aos mariólatras que o lerem. Sabemos que este livro vai gerar 
polêmica, contudo a consciência do dever nos induz a não recuar. Amamos aos 
católicos e aqui está a demonstração deste amor. Que Deus os arranque da 
idolatria de que são vítimas! Amém. 

  

Você quer nos ajudar? Se sim, faça o seguinte: 

1) Ore e jejue por nós; 
2) Divulgue nossos livros; 

3)  Envie-nos jornais, revistas, livros etc.,sobre seitas e heresias, quer refutando-as, 
quer defendendo-as. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS. 
1. Defesa da Fé (revista), órgão oficial do ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, 

setembro/outubro de 1998, página 28. 

2. Ibidem. 

3. Prova documental em poder do autor. Trata-se de um panfleto que nos foi 

presenteado por um padre. 

4. Os Fatos Sobre o Catolicismo Romano, página 67, Chamada da Meia Noite. 

5. Oliveira, Raimundo F. de. Seitas e Heresias, Um Sinal dos Tempos,página 30, 
CPAD – Casa Publicadora das Assembléias de Deus. 

6. Os Fatos sobre o Catolicismo Romano, página 67. 

7. Vale, Agrício do. Por Que Estes Padres Católicos Deixaram a Batina? páginas 90 

– 92, A . D. Santos Editora. 
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9. Geisler, Norman; e Howe, Thomas. Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e 
“Contradições” da Bíblia, – Editora Mundo Cristão, página 355, 1ª edição 
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Provamos neste livro que a Igreja Católica prega que: 

1)  Jesus não é o Salvador, mas sim, o justo Juiz; 

2)  O ofício de Jesus é julgar e punir, não salvar; 

3)  Quem salva é Maria, não Cristo; 

4)  O coração de Maria é o caminho para Deus; 

5)  Maria é a única advogada dos pecadores; 

6)  Maria é a verdadeira medianeira entre Deus e nós; 

7)  O pecador não deve recorrer a Cristo, mas sim, a Maria; 

8)  Maria morreu para nos salvar, já ressuscitou e está no Céu; 

9)  Maria vai salvar a Humanidade; 



10)  Jesus é o justo Juiz, e Maria, a advogada; 

11)  A misericórdia pertence a Maria; e a justiça, a Deus; 

12)  Quem não é devoto de Maria está perdido nas trevas; 

13)  Maria é digna de Hiperdulia, isto é, super culto; 

14)  Maria se manteve virgem por toda a sua vida; 

15)  As estátuas de Maria podem sangrar, chorar, sorrir, exalar fragrância, e até 
falar; 

16)  Jesus também nos advoga, mas não tão bem quanto Maria; 

17)  A Santíssima Trindade quer que ao nome de Maria “se dobrem os joelhos dos 
que estão no céu, na terra e no inferno…”; 

 Maria é a Rainha do Universo; 

 Ninguém se salva a não ser por meio de Maria, etc.. 

Há um grupo de católicos, oriundos de 157 países, pleiteando junto ao Vaticano, 
que Maria seja reconhecida como a 4ª Pessoa da Divindade. Se tiverem êxito, ao 
invés de Trindade, teremos Quarteto. 

Os católicos carismáticos não têm se demonstrado menos endeusadores de Maria 
do que os católicos tradicionais. Por exemplo, os livros e revistas editados pelos 
“carismáticos,” afirmam que ”a morte veio por Eva e a vida por Maria”; Maria é a 
Estrela da manhã; Maria é a porta do Céu (…) e dão a ela o louvor que só Deus 
merece, a saber, Aleluia a Maria. 

As heresias acima denunciadas são analisadas neste livro com farta documentação 
comprobatória. 

O autor é Pastor evangélico e leciona Heresiologia e Teologia Sistemática, em 
diversos Seminários Teológicos no Rio de Janeiro_RJ. 

 


