A = Falsos intermediários: Maria (Mãe de Deus), santos, padres ##
B = O [único] mediador: o Messias Yahshua – (1 Timóteo 2:5)
A = Falso santuário = nas igrejas ## A Bíblia => www.google.com.br
B = Verdadeiro santuário: no céu - (Apocalipse 11:19)
A = Falso dia de guarda: o domingo (primeiro dia da semana) [desde
01/01/1976 resolução da ONU: no calendário a semana começa na
segunda-feira! (Daniel 7:25; Apocalipse 14:9-11) marca da besta ##
B = O dia de guarda bíblico é o Sábado (o sétimo dia),
(Genêsis 2:2, 3; Êxodo 20:8-11; Marcos 2:27, 28) selo de Deus [o memorial
do criador e da criação. - - O Messias é SEnhor do Sábado (Marcos 2:28)]
A = Falso sacrifício: penitência ## Mail: johannes.biermanski@gmx.ch
B = Sacrifício válido: o sangue de Yahshua [Jesus] – (1 Pedro 1:18, 19)
A = Falso batismo: aspersão ##
B = O batismo bíblico de fé:
(Marcos 16:16) [batismos adultos “em nome de Yahshua [Jesus]”
(Atos 2:38; {Editor: Atos 8:16; 10:48; 19:5; Rom. 6:3-4; Gál. 3:27});
imersão: João 3:22, 23]; - em comemoração da ressurreição
A = Falsa doutrina da justiﬁcação: justiﬁcação pelas obras (indulgências)
B = Bíblica: a justiﬁcação pela fé - Romanos 3:28; Filip. 3:9 [a fé em
Yahshua/Jesus e guardar todos os mandamentos], Tiago 2:20, 24, 26
A = Falsa doutrina da imortalidade: Psicologia (alma no céu, purgatório ou inferno)
B = Só Deus possui a imortalidade - e não um ser criado - (1 Timóteo 6:16)
A = Falsa doutrina penal: tormento eterno. ##
B = Bíblica (Apocalipse 20:14-15): Morte eterna
A = Falsa adoração: adoração de imagens, relíquias [Santos - Maria,
José e os outros] ## B = Verdadeira adoração: Em espírito e verdade (João 4:24; Mateus 6:1-15, Isaías 8: 19,20; Atos 17:29-31;
YHWH >
1 João 5:21) [Míriam (Maria) repousa no túmulo - (Eclesiastes 9:5)]
A = Falso ensino do Milénio: Reino de Paz na terra. ##
B = Bíblica: um reinado de mil anos com o Messias no céu –
(1Tessalonicenses 4:17; Apocalipse 20:6)
COMPLEMENTO [ed.]: www.amazon.com.br - A Bíblia Sagrada de Biermanski
A = 1°, 2º e o 4º mandamento (o Sábado) removidos. ##
B = Mandamentos de Deus são eternamente válidos - (Mat. 5:18; Rom. 7:12)
A = Falsa esperança da salvação: pela graça somente, sem
a remoção de todos os pecados (pecado = transgressão dos
mandamentos de Deus) ## B = Bíblica, “Vocês devem ser perfeitos
como o vosso Pai celeste é perfeito.” - (Mateus 5:48); todos os
mandamentos, incluindo o Sábado, o Sábado do 4º mandamento.
A = Falso conhecimento de Deus, falsa adoração: a doutrina de três pessoas,
três deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade,
Trindade é um Trio, é um ensinamento não bíblico. ##
B = Bíblica: um só D-us/Elohim, o Pai - (Tiago 2:19); o Filho de Elohim,
nosso SEnhor Messias, nosso único redentor (João 17:3). Espírito santo:
o Espírito de Elohim/D-us com o seu sagrado nome de YAHWEH, o poder
que vem de Elohim porque YAHWEH é espírito - (João 4:24 + 3:34; Rom.
6:9,10,23; 8:9,14 + 15:19; 2Cor. 2:11,12,14; + 3:16; 1João 2:22-23; 4:1-3; 2Thes. 2:3-7)
A = Falso sacrifício (penitência) transubstanciação, a doutrina está
em cada missa o sacrifício do Messias, repetidas vezes. ##
B = Bíblica: “Porque ele fez um sacrifício perfeito para sempre,
que são santificados.“ - (Heb. 10:14 + 9:25, 26, 28 + 10:10, 18, 26)
A = A rejeição da pre-existência do Messias: Não existiu antes da primeira chegada na terra ou: somente um espírito e não uma pessoa. ##
B = A rejeição da pre-existência: Antes da primeira chegada na terra,
teve sua glória no céu; o Messias, Filho de YAHWEH, estava lá, antes
que algo existir. (João 1:18 + 3:13, 16 + 5:23 + 8:47-59 + 16:28; 17:5, 8, 24;
Lucas 4:18, 43 + 9:48 + 10:16; Provérb. 8:22-36; Hebr. 1:2 // Judas 3)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

“O papado tem o seu alvo posto no restabelecimento do seu poder,
a fim de recuperar a sua potência mundial perdida!”

“Desaﬁo de Roma (www.immaculateheart.com/maryonline - Dezembro de 2003)“:
‘A maioria dos cristãos pensam que se eles santiﬁcam o domingo, que eles santiﬁcam o
dia santo biblico. A Igreja Católica Romana protestou. Ela passou o dia de Sabat/Sábado
bíblico para o domingo e para argumentar que esta mudança é conﬁrmada na Bíblia é tanto desonesta e uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo deseja
estabelecer sua fé na Bíblia, então eles precisam manter o Sábado.’
=> “O Cristo, meu SEnhor, olhe para nós traga sobre nós o dia do juízo e destrua os
seguidores de Satanás em Roma! ... o Homem do pecado, o ﬁlho da maldição. O que
o poder do papa representa a não ser pecado e perdição? Ele conduz almas para a
condenação em Teu nome, o SEnhor ! ... Eu espero o dia do juízo que venha em breve.
Os tempos não poderão ser mais difíceis como agora. A cadeira do papa se aproveita
do mal até o máximo. Ele oprime a lei divina e eleva seu mandamento acima dos
mandamentos de Deus.“ - de: Dr. Martinho Lutero todas as obras, livro 21, p. 339.

