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A 13 de maio de 1917, três crianças
pastoras, Lúcia dos Santos, Jacinta
Marto e Francisco Marto, tiveram uma
visão onde viram uma senhora como a
Virgem Maria. «Ela» disse, «Eu sou a
Senhora da paz. Estou a vir do céu».
Ela manteve um
rosário na mão e
pediu-lhes para
rezaram o Rosário
todos os dias para
trazer paz ao mundo.
A 13 de outubro de
1917, as três crianças,
cercadas por uma
multidão de 70 mil
pessoas,
experimentaram uma
nova aparição. Então
«Maria» disse: «Eu
sou a Senhora do
Rosário». Isto indica
que «ela» é católica ou
apoia os católicos, já
que muitos católicos
usam o Rosário.
Desde aquela época, muitas pessoas
experimentaram essas aparições
marianas em Fátima e noutros lugares do
mundo. Hoje, o papa e milhares de
pessoas estão a viajar para Fátima
(Portugal), em conexão com as
Aparições Marianas. As pessoas
invocam «Maria» em oração e, de vez
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em quando, «Maria» fala com elas,
dando-lhes certas mensagens. «Maria»
descreve-se como sendo a profetisa do
tempo do fim, na última igreja
remanescente de Deus, enviada pelo
Senhor, para dar orientação especial à
Sua igreja nos últimos
dias. Além disso, diz-se
que ela, como
intercessora, traz as preces
do povo de Deus diante
dEle. Portanto,
especialmente entre os
católicos, ela é
considerada uma
mediadora entre Deus e os
homens.
«Maria» revela ainda que
grandes desastres e
punições virão sobre o
mundo. Nos tempos
difíceis por vir, ela exorta
os seus seguidores a
encontrar refúgio no seu
cuidado protetor.
«Este é o momento em que todos
encontrarão o seu refúgio em mim»,
diz ela, «porque eu sou a Arca da Nova
Aliança». Ela também está a dar
mensagens e profetiza sobre o futuro e
pede que sigamos os seus conselhos.
«Eu abro o livro selado para você», diz
ela, «para que o segredo contido neste
livro possa ser revelado.» («The

Thunder of Justice», de Ted e Maureen
Flynn).
Por ocasião do Dia Mariano, 13 de
outubro de 2013, a estátua original de
Nossa Senhora de Fátima foi trazida ao
Vaticano por uma grande procissão. O
Papa Francisco ficou do lado de fora do
Vaticano e esperou pela estátua. Quando
a procissão se aproximou do papa, ele
caminhou em direção à estátua e beijoua. O Papa Francisco considera «Maria»
como a Senhora da paz, e «afirma que
Maria é a fonte da nossa esperança»
(Times, 31/05/2016).
Na mensagem do Papa Francisco na
Praça de São Pedro, ele convidou os
presentes a meditarem no olhar de
Maria. Ele disse: «Ela olha para todos
nós, cada um de nós ... Ela nos olha
como uma mãe, com ternura, com
misericórdia, com amor. Da mesma
forma que ela olhou para o menino
Jesus, em cada momento da sua vida ...
quando estamos cansados,
desanimados, oprimidos pelos
problemas, olhem para Maria.» Então a
estátua foi trazida para o Vaticano.
Surge agora a pergunta: «Devemos olhar
para Jesus ou para «Maria», quando
temos problemas e precisamos de
ajuda?» Jesus disse: «Vinde a mim,
todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai
sobre vós o meu jugo, e aprendei de
mim, que sou manso e humilde de
coração, e encontrareis descanso para
a vossa alma. Porque o meu jugo é
suave, e o meu fardo é leve.» (Mateus
11: 28-30).

«Maria» será nossa co-redentora e
mediadora?
Os católicos começaram uma grande
campanha, promovendo um novo dogma
dentro da Igreja Católica: proclamar
Maria CO-REDENTORA (Coredemtrix) e MEDIADORA (Mediatrix)
de toda a graça, e defensora do povo de
Deus. (The Bulletin with Newsweek, 2
de setembro de 1997). Vemos
claramente que há um forte movimento
dentro da Igreja Católica, tentando
elevar «Maria» ao mesmo nível de Jesus
Cristo.
O Papa Francisco diz que Maria é a Mãe
da graça. «O Papa refletiu sobre as
linhas de um hino antigo:»Salve Mãe da
misericórdia, Mãe de Deus, Mãe do
perdão, Mãe da esperança, Mãe da
graça e Mãe cheia de alegria santa.»
(Catholic News Agency (CNS), Janeiro
1, 2016). Em conexão com isso, vamos
perguntar: «Maria é a Mãe do perdão?
Onde podemos encontrar isso na
Bíblia?» Quando os católicos dão a
«Maria» a posição de co-redentora e de
mediadora, levando as nossas orações a
Deus e sendo a nossa advogada e um
refúgio, é uma grande deceção e uma
tentativa enganosa de tomar a posição de
Jesus Cristo! O próprio Jesus rejeita
claramente tal pensamento quando diz:
«Eu sou o caminho, a verdade e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim»
(João 14: 6). Também nos é dito a razão
pela qual Jesus pode dizer isso. É
porque Jesus, pela Sua morte, abriu o
caminho para o trono de Deus. O pecado
separa os homens de Deus, e quando o
3

homem pecou, ele foi condenado a
morrer, porque «o salário do pecado é a
morte» (Romanos 6:23).
Mas Deus criou uma saída: «Porque
Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigénito, para
que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna» (João
3:16).
Se escolhermos Jesus para ser o Mestre
nas nossas vidas, Ele, por causa do Seu
sacrifício, levará os nossos pecados
sobre Si mesmo. Portanto, o seguinte é
dito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo
5: «Porque há um só Deus, e um só
mediador entre Deus e os homens, o
homem Cristo Jesus». Portanto, é
somente através de Jesus Cristo, que é o
mediador entre o Pai e os homens, que
podemos ter acesso ao trono de Deus.
(João 3:17 e 14: 6).
«A Rainha do Céu»
A Igreja Católica acredita que Maria foi
levada viva para o céu. O Papa deu a
Maria o nome de «A Rainha do Céu».
Por isso veneram «A Rainha do Céu».
No site da Igreja Católica encontramos o
seguinte anúncio: «Em conexão com a
celebração da ascensão da Virgem
Maria ao céu, haverá uma procissão
pelas ruas entre as igrejas de São
Hallvard e São Olav em Oslo.
Encorajamos todos a reservar esta
tarde para participarem da procissão
pelas ruas de Oslo com oração e canto
em honra de Nossa Mãe que está a
guiar-nos». Aqui, eles mesmos dizem
que acreditam que é a Virgem Maria
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quem os conduz . Mas quem será o
nosso líder? Jesus diz: «Eu sou o bom
pastor ... As minhas ovelhas ouvem a
minha voz e seguem-me» (João 10:11 e
verso 27). É Jesus quem deve ser o
nosso líder. Maria está morta há quase
2000 anos. Não há nada, na Palavra de
Deus, que diga que ela foi levada ao céu,
nem que devemos orar a Maria para
alcançar Jesus - ou que ela deveria guiarnos. Esta é uma invenção católica! Até
mesmo Maria disse que precisava de um
Salvador. Lemos em Lucas 1: 46-47: «E
Maria disse: Minha alma engrandece
ao Senhor, e o meu espírito se regozijou
em Deus, meu Salvador.» Maria
direcionava as pessoas para Jesus e não
para si mesma. Em relação ao casamento
em Caná, diz: «Sua mãe disse aos
servos: “Tudo o que Ele vos disser,
fazei”» (João 2: 5).
Em muitas áreas, a Igreja Católica adere
às suas tradições em vez da Bíblia. Isso
é triste, pois muitas pessoas são levadas
para longe dos ensinos de Cristo
(Mateus 18:6-7). Assim, não é estranho
que existam muitas direções de fé,
porque as igrejas que se cobrem com um
manto cristão, seguem mais as tradições
e os ensinamentos não bíblicos do que a
Bíblia. É Jesus que nós devemos seguir e
ninguém mais, porque não há nenhum
outro meio de salvação a não ser através
dEle.
Podem «Maria», o Papa, ou os
sacerdotes perdoar o pecado?
A Igreja Católica e o Papa, que querem
exaltar «Maria», também ensinam que o

Papa e os sacerdotes podem perdoar
pecados. Também em certas
denominações protestantes apóstatas e
outros movimentos - entre outros os
maçons - pode-se ir ao sacerdote para a
confissão, e depois de confessar os
pecados, é-lhes dito: «Seus pecados
estão perdoados». Ao examinar esta
prática, a questão mais importante é:
Devemos ir a «Maria», ao Papa ou aos
sacerdotes (caídos, homens mortais), ou
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a Jesus Cristo para receber o perdão
pelos nossos pecados? A Bíblia deixa
claro que, quando um pecado for
cometido, as partes envolvidas acertarão
as coisas entre si. Diz-se: «Olhai para
vós mesmos: Se teu irmão pecar contra
ti, repreende-o; E se ele se arrepender,
perdoa-lhe» (Lucas 17: 3). Um padre ou
um papa não têm nada a ver com o caso.

Quando as coisas são devidamente
esclarecidas com os injustiçados, é
necessário ir ao Senhor em oração para
obter o perdão final. Jesus diz-nos para
orarmos assim ao nosso Pai celestial:
«Perdoa-nos as nossas dívidas, assim
como nós perdoamos aos nossos
devedores» (Mateus 6:12). E João
afirma assim: «Meus filhinhos, estas
coisas vos escrevo, para que não
pequeis. E se alguém pecar, temos um
Advogado para com o Pai, Jesus
Cristo, o Justo» (1 João 2: 1).
É somente através de Jesus Cristo que o
pecador pode obter o perdão e obter
acesso ao trono de Deus. Só Jesus é
nosso Salvador, nosso Mediador e nosso
Advogado. A Ele devemos ir com os
nossos pecados. Quando reconhecemos
o nosso pecado, nos arrependemos e
vamos a Ele para obter o perdão, Ele nos
dá essa promessa: «Se confessarmos os
nossos pecados, Ele é fiel e justo para
nos perdoar os nossos pecados e nos
purificar de toda a injustiça» (1 João 1:
9).
Devemos orar a «Maria»?
Ao olhar para as declarações de «Maria»
mencionadas anteriormente, é assustador
ver como ela exalta a sua própria
posição, e atrai a atenção para si mesma.
O apoio para encontrar refúgio nela e
rezar a ela é aceite por muitos. Eles
voltam-se para as imagens da Virgem
«Maria» para buscar a graça, e pedemlhe que interceda por eles junto do seu
Filho e do Pai.
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Após a tentativa de matar o ex-Papa
João Paulo II, ele foi a Fátima, a 2 de
maio de 1982, e orou diante da imagem
da Virgem Maria, dando-lhe graças por
proteger a sua vida. É triste que os
líderes do mundo estão assim a dar ao
povo sinais errados, que os levam para
longe da verdade de Deus. Vamos agora
citar partes do segundo mandamento da
Bíblia, que a Igreja Católica removeu do
catecismo – um engano que o mundo
protestante apóstata tem aceitado: «Não
farás para ti imagem de escultura, nem
alguma semelhança do que há em cima
nos céus, nem em baixo na terra, nem
nas águas debaixo da terra.... Não te
encurvarás a elas nem as servirás...»
(Êxodo 20: 4-6). Apesar desta clara
afirmação bíblica, vemos que o Papa, e
outros com ele, se voltam para «Maria»
e imagens de «Maria».
Qual será a nossa posição?
As aparições de «Maria» são realmente
surpreendentes! Mas qual será a nossa
posição quando confrontados com tais
revelações? Essas mensagens são
realmente o que o Senhor quer dar à
última geração, ou são falsificações da
verdade?
Voltemos à Bíblia, já que estamos aqui a
falar sobre revelações que dizem ser do
Senhor. Deus certamente tem algo a
dizer sobre esse assunto. A Bíblia revela
claramente que virão profetas
verdadeiros e falsos nos últimos dias, e
ela pede que nos voltemos
«à lei e ao testemunho» (Isaías 8:20), a
fim de descobrir o que é certo e o que
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está errado. A Bíblia também nos dá este
conselho: «Portanto, pelos seus frutos
os conhecereis» (Mateus 7: 15-20). A
Bíblia também diz: «Não creiais a todo
espírito, mas experimentai os espíritos
se são de Deus» (1 João 4: 1).
Há dois aspetos principais que
tentaremos examinar e provar pela
palavra de Deus:
1) É realmente Maria, a mãe de Jesus,
quem é revelada? A Virgem Maria está
morta ou viva?
2) As suas mensagens estão em
harmonia com a Palavra de Deus?

A Virgem Maria está morta ou viva?
Examinemos a nossa primeira pergunta:
A Bíblia diz alguma coisa sobre o que

acontece quando uma pessoa morre?
Vejamos brevemente alguns versículos
das Escrituras:
«Porque os vivos sabem que hão de
morrer, mas os mortos não sabem coisa
nenhuma, nem tampouco eles têm
jamais recompensa, mas a sua
memória ficou entregue ao
esquecimento. Tudo quanto te vier à
mão para fazer, faze-o conforme as
tuas forças, porque na sepultura, para
onde tu vais, não há obra, nem
indústria, nem ciência, nem sabedoria
alguma.» (Eclesiastes 9:5-6,10)
«Não confieis em príncipes nem em
filhos de homens, em quem não há
salvação. Sai-lhes o espírito, e eles
tornam para sua terra; naquele mesmo
dia, perecem os seus pensamentos.»
(Salmo 146:3-4)
«Os mortos não louvam ao SENHOR,
nem os que descem ao silêncio. Mas
nós bendiremos ao SENHOR, desde
agora e para sempre.» (Salmo 115:1718)
Há muitos outros textos, mas a Bíblia já
nos deu uma visão clara do facto de que,
quando os homens morrem, eles não vão
para o céu ou o inferno, mas estão em
suas sepulturas, tornando-se pó
lentamente. Quando Lázaro, o amigo de
Jesus, morreu, ele foi colocado no
túmulo. Ele estava morto, ninguém
podia ter comunicação com ele! Então
Jesus foi visitar as suas irmãs Marta e
Maria. Na altura, Lázaro havia morrido
há 4 dias. Jesus foi ao sepulcro
juntamente com muitas pessoas. Então
Jesus disse em voz alta: «Lázaro, vem

para fora!» E Lázaro saiu do sepulcro
(João 11: 43-44).
Maria, a mãe de Jesus, também era um
ser humano, e o mesmo acontece com
ela: «Os mortos não louvam ao
Senhor». Primeiro, na ressurreição, que
a Bíblia diz que terá lugar em conexão
com a segunda vinda de Cristo, os que
seguiram fielmente o Senhor, serão
ressuscitados dos seus túmulos para a
vida eterna. A Bíblia diz assim:
„Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do
Senhor: que nós, os que ficarmos vivos
para a vinda do Senhor, não
precederemos os que dormem. Porque
o mesmo Senhor descerá do céu com
alarido, e com voz de arcanjo, e com a
trombeta de Deus; e os que morreram
em Cristo ressuscitarão primeiro;
depois, nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com
eles nas nuvens, a encontrar o Senhor
nos ares, e assim estaremos sempre
com o Senhor.» (1 Tessalonicenses 4:
15-17)
A bandeira da UE
A bandeira da UE é azul escuro com 12
estrelas amarelas em um círculo. Num
periódico católico holandês «Middelares
en Koningin», abril de 1974,
encontramos a manchete: «Sob a
proteção de Maria». Diz, entre outras
coisas: «Nós, católicos, quando vemos a
cor azul, percebemos sempre isso como
a cor da Rainha do Céu» (é também
chamado de azul Maria). Na impressão
do EURO, também encontramos 12
estrelas em moedas e papel-moeda.
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Independentemente do número de
membros da UE, haverá sempre 12
estrelas. Por que apenas 12 estrelas? Por
que não o número de países membros?
Há muitas evidências que indicam que o
círculo de 12 estrelas na bandeira da UE
tem a sua inspiração na adoração de
Maria na Igreja Católica. Na Igreja
Católica Romana, a Rainha do Céu,
Maria, com as 12 estrelas em torno da
sua cabeça, é um motivo bem conhecido.
Encontramos o mesmo motivo no vitral
da Catedral de Notre Dame, em
Estrasburgo. A bandeira da UE é um
símbolo de Maria, e vemos o motivo em
mosaico, e em pratos de cobre, etc.
Encontramos a mesma imagem no livro
de Apocalipse, capítulo 12, mas lá tem
um significado completamente diferente.
Lá, as 12 estrelas são um símbolo dos 12
discípulos de Jesus, que se erguem como
representantes da Igreja Cristã de Deus uma igreja pura no tempo do fim, «sem
mácula, nem ruga, nem coisa
semelhante, mas santa e
irrepreensível.» (Efésios 5:27).
Imperium Marium
No dia 9 de setembro de 1978, o bispo
Graber declarou: «Eu reivindiquei uma
Internacional Europeia Mariana ...
Nós oramos e pedimos, de forma
pacífica, que o Ocidente uma vez mais
possa ser o que era: um «Imperium
Marium»».
Um artigo da Europa, que trata da
bandeira europeia, que consiste em um
círculo composto de 12 estrelas sobre
um fundo azul, tem o título; «Europa,
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Maria, Paz». O artigo explica que a
bandeira europeia é um símbolo de
Maria e que a União Europeia será o
domínio de Maria.
Malachi Martin no livro «As Chaves
deste Sangue»[The Keys of This Blood]
- e também no livro de Ted e Maureen
Flynn: «O Trovão da Justiça» [The

Thunder of Justice], diz que sinais e
maravilhas exaltando Maria anunciarão
a sua Nova Ordem Mundial sob a
liderança do Papa. Isto promoverá um
período de paz de acordo com as
revelações da Santíssima Virgem Maria.
Sob o título: «Times of Fulfillment», um
jornal católico nos Estados Unidos,
confirmou o seguinte: «Depois de mil
anos de desdobramento de um plano
divino, Deus, de acordo com as

revelações da Santíssima Virgem
Maria, inaugurará novos tempos para
o mundo. Através de uma série de
eventos humanos, naturais e
sobrenaturais, diz-se que está prestes a
ocorrer o tão aguardado «Período de
Paz», que foi proclamado em Fátima
em 1917.»
Espiritismo
À luz desta verdade, a Bíblia nos adverte
fortemente de seres que aparecem na
forma de homens já mortos. Tais
manifestações chamamos espiritismo ou
ensino da imortalidade da alma. A Bíblia
dá-nos esta instrução: «Não se achará
entre vós alguém que ... seja
encantador, ou consultor com espíritos
familiares, ou mago, ou necromante.
Porque todos os que o fazem são
abomináveis ao Senhor»
(Deuteronómio 18: 10-12).
Na Bíblia, também temos um exemplo
de como o Maligno se manifesta como
um morto. Estamos a pensar no tempo
em que Saúl estava em guerra com os
filisteus. Ele tinha deixado Deus, e foi a
uma bruxa para obter informações sobre
o resultado da guerra. Saúl sabia que era
errado visitar uma bruxa, mas ele estava
em desespero, e disfarçando-se, ele foi
visitá-la de qualquer maneira. Ao ouvir a
palavra da bruxa, o Maligno apareceu na
forma do profeta Samuel, que havia
morrido anos antes do evento ter
acontecido. Esta forma, que parecia
Samuel, veio com uma mensagem sobre
a guerra (1 Samuel 28:3-20). De maneira
semelhante, o Maligno se manifesta hoje

sob a imagem dos mortos. Na verdade, é
o Diabo ou os seus anjos que
personificam (imitam) «Maria», e as
mensagens entregues parecerão tão
próximas da verdade que somente
aqueles que conhecem as Escrituras e
têm o Espírito Santo como guia, poderão
discernir o que está certo e o que está
errado. As Escrituras dizem que, no fim
dos tempos, Satanás trabalhará
energicamente «com todo poder e sinais
e maravilhas mentirosas» (2
Tessalonicenses 2: 9; 2 Coríntios 11:1315). Portanto, podemos contar com mais
«aparições marianas» no tempo que
temos pela frente e, infelizmente, vemos
que multidões estão sendo enganadas e
serão enganadas no futuro, enredadas
por essas manifestações demoníacas.
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Estamos convencidos de que há muitas
pessoas honestas que são enganadas.
Muitos que experimentam sinais e
maravilhas acreditam que isto é de Deus.
Mas o Diabo também pode trabalhar
através de sinais e maravilhas, através de
seus agentes. Sim, a Bíblia diz que eles
vão mesmo realizar curas em nome de
Jesus. Jesus disse: «Nem todo o que me
diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino
dos céus, mas aquele que faz a vontade
de meu Pai, que está nos céus. Muitos
me dirão naquele Dia: Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome? E,
em teu nome, não expulsamos
demónios? E, em teu nome, não
fizemos muitas maravilhas? E, então,
lhes direi abertamente: Nunca vos
conheci; apartai-vos de mim, vós que
praticais a iniquidade.» (Mateus 7:2123).
A única proteção real contra esses
enganos ilusórios é uma conexão
verdadeira e próxima com o nosso Pai
Celestial, e um profundo conhecimento
da Palavra de Deus.
O maior engano?
Satanás sempre tentará falsificar as
profecias bíblicas. A Bíblia diz
claramente que «o próprio Satanás é
transformado em um anjo de luz» (2
Coríntios 11: 13-15), e que surgirão
falsos profetas. Satanás bem sabe que
Jesus voltará, e assim como ele
(Satanás) cria as falsas aparições
marianas, ele também falsificará a
segunda vinda de Cristo. Este será um
engano gigantesco. O enganador fará
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com que pareça que Cristo já voltou à
terra. «Em várias partes da Terra,
Satanás se manifestará entre os
homens como um ser majestoso, com
brilho deslumbrante, assemelhando-se
à descrição do Filho de Deus dada por
João no Apocalipse (cap. 1:13-15). A
glória que o cerca não é excedida por
coisa alguma que os olhos mortais já
tenham contemplado. Ressoa nos ares
a aclamação de triunfo: «Cristo veio!
Cristo veio!» O povo se prostra em
adoração diante dele, enquanto este
ergue as mãos e sobre eles pronuncia
uma bênção, assim como Cristo
abençoava os Seus discípulos quando
esteve aqui na Terra. A sua voz é meiga
e branda, cheia de melodia. Em tom
manso e compassivo apresenta
algumas das mesmas verdades
celestiais e cheias de graça que o
Salvador proferia; cura as doenças do
povo e, então, em seu pretenso caráter
de Cristo, alega ter mudado o sábado
para o domingo, ordenando a todos
que santifiquem o dia que ele
abençoou. Declara que aqueles que
persistem em santificar o sétimo dia
estão blasfemando do Seu nome, pela
recusa de ouvirem os seus anjos a eles
enviados com a luz e a verdade.
É este um poderoso engano, quase
invencível. Semelhantes aos
samaritanos que foram enganados por
Simão Mago, as multidões, desde o
menor até o maior, dão crédito a esses
enganos, dizendo: «Este é o grande
poder de Deus.» (Atos 8:10). Mas o
povo de Deus não será iludido. Os

ensinos deste falso cristo não estão de
acordo com as Escrituras. A sua
bênção é pronunciada sobre os
adoradores da besta e da sua imagem,
a mesma classe sobre a qual a Bíblia
declara que a ira de Deus, sem mistura,
será derramada (Apocalipse 14:9-10).
E, além do mais, não será permitido a
Satanás imitar a maneira do advento de
Cristo. O Salvador advertiu o Seu povo
contra o engano neste ponto, e predisse

claramente o modo da Sua segunda
vinda. «Surgirão falsos cristos e falsos
profetas, e farão tão grandes sinais e
prodígios que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos. ...
Portanto se vos disserem: Eis que Ele
está no deserto, não saiais; eis que Ele
está no interior da casa, não acrediteis.
Porque, assim como o relâmpago sai
do Oriente e se mostra até ao Ocidente,
assim será também a vinda do Filho do

homem.» (Mateus 24:24-27). Não há
possibilidade de ser imitada esta vinda.
Será conhecida universalmente,
testemunhada pelo mundo inteiro.
(Apocalipse 1:7) Apenas os que forem
diligentes estudantes das Escrituras, e
receberem o amor da verdade, estarão
ao abrigo dos poderosos enganos que
dominam o mundo. Pelo testemunho
da Bíblia, estes surpreenderão o
enganador em seu disfarce. Para todos
virá o tempo de
prova. Pela
cirandagem da
tentação, revelar-seão os verdadeiros
crentes. Acha-se
hoje o povo de Deus
tão firmemente
estabelecido em Sua
Palavra que não
venha a ceder à
evidência dos seus
sentidos? Apegar-seá nesta crise à
Bíblia, e a Bíblia só?
Sendo possível,
Satanás os impedirá
de obter o preparo para estar em pé
naquele dia. Disporá as coisas de tal
maneira a obstruir-lhes o caminho;
embaraçá-los-á com os tesouros
terrestres; fá-los-á levar um fardo
pesado, cansativo, a fim de que o seu
coração se sobrecarregue com os
cuidados desta vida, e o dia de prova
venha sobre eles como um ladrão.»
(Esta interessante secção é tirada do
livro «O Grande Conflito», que é
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anunciado no final deste folheto.
Obtenha este livro gratuitamente e leia
mais sobre este grande conflito!)
Nós realmente precisamos de estar
conscientes desta grande deceção, e
então não seremos enredados. A Bíblia
diz que «se fosse possível, enganariam
os próprios eleitos». Portanto, queremos
enfatizar um aspeto deste conflito para
obter uma compreensão clara que nos
ajude a resistir às armadilhas do Diabo.
Quando Cristo voltar para levar o Seu
povo para casa, Ele não colocará os seus
pés sobre esta terra. Nós lemos que os
salvos serão apanhados nas nuvens para
encontrar o Senhor no ar, a fim de ir
com Jesus para o céu. Antes de Jesus ser
recebido no céu, Ele disse: «E, se eu for
e vos preparar lugar, virei outra vez e
vos levarei para mim mesmo, para que,
onde eu estiver, estejais vós também.»
(João 14: 1-3).
A primeira vez que Jesus voltará a tocar
a terra será no final dos 1000 anos (o
período em que os salvos estarão no
Céu), quando Jesus colocar os pés no
Monte das Oliveiras, onde a Nova
Jerusalém será estabelecida. É então que
Ele criará «um novo céu e uma nova
terra em que habita a justiça» (2 Pedro
3:13, Zacarias 14: 4-5, Apocalipse
capítulo 20 e 21).
Espiritismo - uma chave importante
na tentativa de reunir o mundo
Voltemos às chamadas «aparições
marianas», ou às manifestações
espiritualistas. O espiritismo certamente
será uma chave importante na tentativa
12

de reunir todas as religiões do mundo no
final dos tempos. A Bíblia atesta isso
quando diz: «E da boca do dragão
(Satanás / espiritismo), e da boca da
besta (a Igreja Católica), e da boca do
falso profeta (Protestantismo apóstata)
vi saírem três espíritos imundos,
semelhantes a rãs, porque são espíritos
de demónios, que fazem prodígios; os
quais vão ao encontro dos reis de todo
o mundo para os congregar para a
batalha, naquele grande Dia do Deus
Todo-Poderoso.» (Apocalipse 16:1314).
Hoje vemos como o caminho está a ser
preparado para o cumprimento desta
profecia. As nações do mundo estão a
unir as suas forças, nos campos político,
económico, militar e religioso. E hoje o
espiritualismo está a tornar-se uma

chave importante na estratégia de
Satanás para realizar este encontro especialmente na linha religiosa. A
Bíblia diz-nos que todos os poderes
corruptos do mundo se unirão no final
dos tempos. Diz que eles têm uma
mente, e darão o seu poder e a sua força
à besta. É claro que o papado será o
líder no conflito. Sim, a Bíblia diz que
todo o mundo se maravilhou após a
besta (o Papado). (Apocalipse 13: 3).
A Bíblia diz ainda que são estes poderes
que farão guerra com o Cordeiro
(Cristo), e aqueles que seguem o
Cordeiro (Apocalipse 17: 12-14). Os
poderes deste mundo querem
estabelecer-se como autoridades a serem
obedecidas acima da Bíblia, mas a
Bíblia diz: «Afastai-vos, pois, do
homem cujo fôlego está no seu nariz;
porque em que se deve ele estimar?» E:
«Assim diz o SENHOR: Maldito o homem
que confia no homem, e faz da carne o
seu braço, e aparta o seu coração do
SENHOR!» (Isaías 2:22, Jeremias 17: 5).
O Papa também apresentou o seu desejo
de unidade mundial. Tendo em vista o
que examinamos até agora, é claro que
«Maria» terá um papel importante na
tentativa que está a ser feita hoje para
reunir as várias religiões do mundo sob a
égide de Roma.
Como obter a verdadeira unidade?
A verdadeira unidade não é obtida
através do catolicismo, na crença nas
«aparições marianas» ou através dos
votos ecuménicos. A verdadeira unidade
é obtida quando dizemos sim a Jesus

Cristo e ao Seu caminho para nos salvar
do pecado. Jesus Cristo diz: «Oro para
que todos sejam um; Como tu, Pai, és
em mim, e eu em ti, para que também
eles sejam um em nós...» (João 17: 2023). Devemos ter unidade em Cristo!
Quando as decisões dos homens não
estão em harmonia com Cristo, então
temos que seguir a Cristo, embora possa
causar problemas (Atos 5:29)! Quando
dizemos SIM a Jesus, e permitimos que
o Espírito Santo entre no nosso coração,
então o fundamento da verdadeira
unidade é estabelecido. Então
receberemos o poder necessário para
fazer a vontade de Deus, e as nossas
vidas estarão em harmonia com a
vontade de Deus. O caráter de Deus será
refletido nas nossas vidas, não porque
nós mesmos somos bons, mas porque o
Espírito Santo nos dá a força e o
discernimento necessários para tomar as
decisões certas, tanto nas palavras como
nas ações da vida diária (1 Coríntios
10:13, João 15: 4-5, 2 Pedro 1: 4). A
Bíblia fala de um pequeno remanescente
que permanecerá fiel até ao fim. Lemos:
«Aqui está a paciência dos santos: aqui
estão os que guardam os mandamentos
de Deus e a fé de Jesus» (Apocalipse
14:12).
Quando admitimos os nossos pecados e
recebemos o perdão e a salvação de
Jesus, então sabemos que também
podemos receber todo o poder
necessário para permanecer como fiéis
seguidores de Cristo (1 Coríntios 10:13,
Filipenses 4:13). Alguns também
receberão a graça de viverem até ao dia
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em que Cristo vier novamente (1
Tessalonicenses 4: 13-17). Que
experiência maravilhosa eles terão
juntamente com Cristo! Oro para que
todos nós nos empenhemos em
permanecer firmes ao lado de Cristo até
ao fim.
O selo de Deus ou a marca da besta?
Os ensinamentos de «Maria» contêm
muita verdade, mas a verdade é
frequentemente misturada com o erro, e
isso torna tudo mais difícil de expor.
Todas as verdades que as suas
mensagens contêm, juntamente com a
maravilhosa aparência e a sua aura
especial, atraem confiança. Não há
dúvida de que o Diabo vai transferir essa
confiança para a sua própria conta e,
assim, introduzir as mais típicas
doutrinas católicas. Uma dessas
doutrinas, que mais do que qualquer
outra, marca a Igreja Católica, e que o
Papa anterior insistiu, especialmente na
sua Carta Pastoral «Dies Domini», 31 de
maio de 1998, é o Domingo como o dia
de descanso em lugar do Sábado, que é o
sétimo dia da Bíblia. Deve ser sabido
por todos que foi o Papado que mudou
os mandamentos de Deus (no
Catecismo), de modo que em muitos
aspetos eles são diferentes dos Dez
Mandamentos de Deus, encontrados em
Êxodo, capítulo 20, versos 3-17. A
Bíblia diz que devemos guardar o sétimo
dia, o sábado, como um dia de descanso.
Ela também diz que Deus abençoou e
santificou este dia (Génesis 2: 1-3). No
Catecismo, apenas diz: «Lembra-te de
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santificar o dia do sábado». E vão além,
dizendo que a Igreja transferiu a
santidade do sábado para o primeiro dia
da semana, que é o domingo.
(«Doctrinal Catechism», pág.147 e «The
Convert’s Catechism of Catholic
Doctrine» (edição de 1977), p. 50).
Todas as marcas de identificação da
Bíblia a respeito da «besta» se encaixam
no Papado, e como acabamos de ver, o
Papado diz que eles têm uma marca de
autoridade: A instituição do domingo
como o dia de descanso em vez do
sábado. («Catholic Record», 1 ° de
setembro de 1923). A observância do
domingo é, portanto, a marca do papado
= «a marca da besta». Quando olhamos
para o contexto das profecias bíblicas, é
claramente revelado que a marca da
besta será estabelecida como um ponto
de teste nos últimos dias da história da
Terra. A Bíblia diz que aqueles que se
recusam a receber a marca da besta, não
terão permissão para comprar ou vender
e, finalmente, enfrentarão um decreto de
morte (Apocalipse 13:15). É no final
deste conflito que Jesus voltará para
resgatar o Seu povo (Apocalipse 15: 2 e
14: 6-15).
COMECE (Conferência Episcopal
Católica da União Europeia) pede leis
de repouso ao domingo na Europa!
A COMECE voltou a pedir leis
dominicais como parte do seu apoio ao
Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A
Comissão dos Assuntos Sociais da
COMECE e a Secretaria apoiaram a
iniciativa proposta pelo Pilar Europeu

dos Direitos Sociais e apresentaram as
suas próprias contribuições para a
consulta da UE.
«As mudanças transformadoras no
mercado de trabalho, bem como a
crescente divergência económica e
social na UE, exigem ações
concertadas a nível europeu», afirmou a
COMECE. Vários fatores
influenciam as
regulamentações
trabalhistas da UE e o
equilíbrio entre a vida
profissional e a vida
privada. «Equilíbrio»
refere-se ao repouso - em
particular ao descanso de
domingo.
Os Bispos da COMECE
fizeram uma declaração
intitulada «Uma
Comunidade Europeia de
Solidariedade e Responsabilidade».
Entre outras coisas, os bispos disseram
que a proposta para o Pilar dos Direitos
Sociais envolve muitos aspetos do
ensino social católico, mas eles
pressionaram para que outros elementoschave fossem incluídos. Entre elas
estava a recomendação de «Proteger o
domingo como um dia de descanso
semanal: como em tempos de
digitalização da economia, as
fronteiras entre a vida privada e a vida
profissional se tornam cada vez mais
turvas, a COMECE propõe incorporar
horas decentes de trabalho e o direito a
uma Dia de descanso semanal. Este dia
deve ser em princípio o domingo, que é

reconhecido pela tradição e pelo
costume na maioria dos EstadosMembros ou regiões.»
Um dia de descanso semanal comum só
pode ser o domingo. Ele é projetado
para trazer convergência e solidariedade
em torno da observância do domingo,
que, por enquanto, é limitado ao

descanso de domingo. Note-se que eles
também dizem que é tradição e o
costume a base para o descanso de
domingo. Eles ignoram o facto de que a
lei de Deus sugere a mesma coisa,
ordenando a guarda do sábado do sétimo
dia.
A Aliança do Domingo Europeu
O descanso e o culto de domingo é
também o objetivo da Aliança de
Domingo Europeu.
À medida que promovem os vários
aspetos desta aliança, eles estão
expressando as razões pelas quais Deus
nos deu o sétimo dia como sendo o Seu
dia de descanso. A União Europeia é a
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ressurreição do Sacro Império Romano e
um modelo em miniatura da Nova
Ordem Mundial! Uma vez que a Igreja
Católica introduziu o domingo como sua
marca em um âmbito religioso, todos os
factos mencionados nos mostram que a
marca da besta – a introdução do
domingo como o dia de descanso,
imposto por lei - em breve será uma
realidade!
O que podemos fazer?
Para você que ainda não decidiu
completamente seguir a Jesus, eu direi:
Encontre a sua Bíblia e leia-a. Peça ao
Senhor para abençoar o seu estudo e
comece, por exemplo, a ler o evangelho
e todas as cartas de
João, o discípulo
amado de Cristo, e
você conhecerá Jesus
Cristo, o Salvador do
Mundo. «E a vida
eterna é esta: que
conheçam a ti só por
único Deus
verdadeiro e a Jesus
Cristo, a quem
enviaste.» (João 17:
3).
Jesus Cristo, o
Salvador do mundo, voltará em breve!
Que maravilhosa esperança para um
mundo sofrendo sob as consequências
do pecado - que maravilhosa esperança
para o futuro! A nossa oração é que você
e nós estejamos dispostos a conhecer
Jesus e nos tornemos Seus amigos
AGORA, para que possamos ir com Ele
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para a casa celestial, quando Ele vier,
em breve, buscar os seus filhos.
Esperamos encontrá-lo lá!
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