”Maria e madonna com a criança ocupam o lugar de Isis e Horus dos
cultos antigos. Maria vira rainha celestial e intercessora, da mesma maneira
como as deusas pagãs. - Maria sobre a serpente numa igreja em Belém.”
”A madonna com ﬁlho: no catolicismo, no hinduismo, no antigo Egito,
no budismo, na religião hitita, na religião indígena mexicana com a Nossa
Senhora de Guadalupe, uma deﬁguração moderna.”
”Nas escrituras a adoração ou consultação de mortos é proibida:
Deuteronômio 8:10-12; Números 19:16; Levítico 21:1.”
”Os deuses pagãos também foram adorados em cultos de fertilidade;
hoje em dia Maria recebe adoração parecida. As seguintes imagens (veja
no livro: ‘Auf die Wahrheit kommt es an‘) são da Gruta do Leite em Belém,
aonde até hoje mulheres buscam a bênção para fertilidade.
As manchas brancas na parede da caverna são supostos restos da
leite materna de Maria, enquanto estava amamentando Jesus.”
”Maria também ocupa o lugar das deusas pagãs como rainha celestial: ‘Num
relevo numa igreja católica na Alemanha, Maria está sendo coroada como rainha
do céu, pelo Deus Pai e Filho, enquanto ela recebe adoração dos mortais.‘
‘Maria sendo coroada por um anjo, enquanto o ﬁlho assiste.‘
‘Maria sendo coroada pelo papa João Paulo II.‘
‘Maria se torna nova intercessora, apresentada com os sinais da cruciﬁcação
e recebendo de Jesus mesmo a coroa de espinhos.‘ (Imagem num monastério
em Roma) - ‘Sua imagem sendo adorada pelos discípulos e pelo papa.‘
”Em cultos pagãos se costumava praticar a adoração aos deuses e
deusas em grutas e cavernas. Os morros também tem ligação com os
sacrifícios aos deuses e santuários foram depositados em grutas nos
morros. No catolicísmo de hoje a adoração de Maria também tem ligação
com grutas, cavernas e morros antigos.
‘Maria numa gruta num monastério católico na Alemanha.‘
‘O papa orando na gruta de Lourdes.‘ - ‘Maria ocupa o lugar de Cristo e o
cruciﬁxo e uma ilustração disfarçada da suposta vitória de Lucifer sobre Cristo...‘
”Osiris era deus dos mortos. No culto pagão foi praticado adoração a
mortos e sepultamentos aconteciam em lugares de culto. Ao contrário, o
Deus de Israel, que é o Deus dos vivos e não dos mortos. É por este motivo
que Deus faz distinção tão clara entre o culto como era praticado no Israel
e o culto como o praticavam os os povos pagãos. No catolicismo se dá
continuidade à adoração aos mortos na forma da adoração de santos, e
tanto na igreja católica como na igreja anglicana as igrejas são lugares
de sepultamento. O sacrifício na missa até é um sacrifício para os vivos
como para os mortos e não pode ser realizada senão houver uma relíquia
de um falecido dentro do altar! Isto é culto pagão aos mortos da forma
como a bíblia o proibe estritamente!”
de: ”Auf die Wahrheit kommt es an – dem Labyrinth des Irrtums entkommen“
- título original em inglés: “Truth Matters – Escaping the Labyrinth of Error“
de Walter J. Veith, Amazing Discoveries Charitable Foundation, páginas 236-242
“Catholic Extension Magazine“, Papa Pio XII,
Chicago – Illinois: “Nós catolicos não aceitamos
a bíblia como único guia de fé. Além da bíblia
temos a igreja viva que nos conduz. Essa
Igreja tem o direito de mudar as leis do Antigo
Testamento, assim ela pode também
transferir o sábado para o domingo. Nós
dizemos publicamente: Sim, a Igreja
mudou e fez essa lei, assim como muitas
outras leis como por exemplo o jejum na
sexta-feira, o celibato, leis matrimoniais,
e milhoes de outras leis.“
Papa Bento XVI, “Congresso Eucarístico
Nacional“, Bari, 29 de Maio de 2005: “O domingo
é expressão da identidade da comunidade cristã
e centro da sua vida e da sua missão. Sem
nos reunirmos em assembleia ao domingo não
podemos viver. Apenas os cristãos viventes
segundo o domingo alcançaram esperança. Os
cristãos de hoje reencontrem a consciência da
importância decisiva da Celebração dominical.“
Enciclopédia Católica, Vol. 4, página 153:
“A Igreja após trocar o dia de
descanso do Sábado no sétimo dia
da semana, para o primeiro dia,
fez o terceiro mandamento e se
refere ao domingo que seja mantido
sagrado como o Dia do Senhor.“

Citação de: ‘Our Sunday Visitor’, jornal católico, pág. 3, domingo, 18. Abril
1915: «As letras que foram escritas sobre a carapuça/ na mitra do
Papa são as seguinte: ‘Vicarius Filii Dei’, o que traduzido do latim
signiﬁca: ‘O Vigário do Filho de Deus’.»
Papa Pio IX, em: Jornal “Guardian“, Londres, 11 de Abril de 1866:
“Somente eu, apesar da minha indignidade, sou sucessor dos apóstolos,
o vicário de Jesus Cristo: somente eu tenho a missão de guiar e dirigir
o navio de Pedro. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Os que estão
comigo, estão com a igreja. Os que não estão comigo não estão no
caminho, nem na verdade e não tem vida eterna.“
Brockhaus Enciclopédia: ”<tripartido,trindade.> Na doutrina cristã a
trindade da pessoa divina (Pai, Filho, Ispirito Santo) na unidade do ser divino.
A doutrina da trindade foi declarada por Nicäa (325) e Constantinopla (381)
na reunião da Igreja e será reconhecida pelas grandes igrejas cristãs.”
Dogmatismo cristão, (1964) von Karl Barth (EVZ-editora Zürich) página 325:
“A cerne da doutrina trindade - A doutrina da trindade é uma obra da igreja...
um documento da teologia ... O texto da doutrina da trindade ... não é idêntico
com uma parte da narrativa biblica. Que a doutrina trindade (três deuses)
‘não está na Bíblia’ sabiam os teólogos da igreja e do concilio e
principalmente mais tarde os teólogos da nova reformação.”
Dr. Martinho Lutero, 1483 – 1546:
“Lutero... Baseado nas revelações
de Daniel, e de São João, provou, baseando-se nas cartas de São Paulo,
São Pedro e de São Judas, foi predito e descrito na Bíblia, que o reinado
do anticristo era o papado... E todo o povo disse amém! Um santo susto
tomou conta de sua alma. Era o anticristo, que estava sentado no trono
pontifício. Este novo modo de pensar, que através de declarações proféticas,
com os quais Luther e os seus companheiros foram confrontados, ainda
fortalecidos, Roma deu um terrível contra. “ - de: J. H. Merle D‘Aubigne:
History of the Reformation of the Sixteen Century, livro 6, página 215
C i t a ç ã o s : “O homem é sujeito a sua própria consciência e

é justiﬁcado diante de Deus pela fé!” (sola ﬁde)

de: “A liberdade do Cristão”, M a r t i n h o L u t e r o * , 1 5 2 0

“O homem é justiﬁcado pela graça de Cristo e não precisa nem de
sacramentos, nem da mediação de sacerdotes!” (sola gratia)

de: “O cativeiro babilônico da igreja”, M a r t i n h o L u t e r o * , 1 5 2 0

“As santas escrituras (a bíblia) são o único critério da fé e de todo
ensino.” (sola scriptura) de: “A liberdade do Cristão”, M. Lutero*, 1520
“O romanisno não é apenas a apostasia do cristianismo em geral,
porém é apostasia do cristianismo latino.”
“Sunday Times (6. Dezembro 1987): GENÊSIS É UM ABSURDO
[de: Nic Van Oudtshoorn “Genesis is ‘nonsense.‘“]
‘A Igreja Católica descarou oﬁcialmente uma interpretação literária de criação,
de acordo com a história legislativa como sendo “o mal feita“.’
“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 Sabbat/ 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.’
Martinho Lutero a respeito da vinda do messias: “O Cristo, meu Senhor,
olhe para nós traga sobre nós o dia do juízo e destrua os seguidores
de satanás em Roma! Lá está o Homem, do qual o apóstolo Paulo escreveu
(2 Tessalonicenses 2:3,4) que ele vai se contrapuser e se erguer sobre tudo,
que se chama deus - 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: M. Lutero: Dr. Martinho Lutero todas as obras, livro 21, p. 339.

Salmo 135:13 “O teu nome, Ó YAHWEH, dura perpetuamente, e a tua
memmória, Ó YAHWEH, de geraÇão em geraÇão.“
Baixar: a Bíblia Sagrada: www.sabbat.biz ~Mail: shabbat-shalom@web.de

A proclamação do rei Salomão 972 a.C. com referência ao tempo presente:
“Bendito seja YAHWEH/YHWH {disse JAHWEH}! ... YAHWEH nosso
D-us/Elohim seja conosco! ... Não nos desampare, e não nos deixe.
Inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos,
e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus
juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que
supliquei perante YAHWEH, estejam perto, diante de YAHWEH nosso
Elohim, de dia e de noite... para que todos os povos da terra saibam
que YAHWEH é Elohim, e que não há outro. E seja o vosso coração
inteiro para com YAHWEH nosso Elohim, para andardes nos seus
estatutos, e guardardes os seus mandamentos...” - (veja 1 Reis 8:56-61)

» Todas as Igrejas e as e as Religiões e as Organizações
estão caídas perante o Todo-Poderoso vivo do céu!! «
--------

O nome do nosso D-us “YAHWEH“
é nas antigas escrituras hebraicos
judaicas e na Torá [os cinco livros
O nome Yahshua (Yah+shua) signiﬁca,
seu signiﬁcado: “YAHWEH salva”]:

[veja Tetragrama]
e bíblias
de Moisés;
traduzido por

“Eu sou YAHWEH teu Elohim
Não terás outros elohim (d-uses)
de mim. (o primeiro mandamento,

(D-us).
ao lado
Êx. 20:2, 3)

“... YAHWEH ... Este é o meu nome
este é meu memorial de geração em

eternamente, e
geração.“ (Êx.3:15)

O Messias declarou, citando
“... YAHWEH é o nosso Elohim
nosso Poderoso, YAHWEH sozinho.“

Deuteronômio 6:4:
(D-us), YAHWEH é o
(Marcos 12:29b)

Os escribas sabiam: “... que há
(D-us), e que não há
dele!“ (Marcos 12:32b)

um só Elohim
outro além

“Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome?
E qual é o nome de seu Filho? Se é que o sabes?“ (Provérbios 30:4)
O apóstolo Paulo ensina claramente que nós temos o UM SÓ Elohim
(D-us) vivo e verdadeiro, o Pai:
“ Assim que, ... sabemos que o ídolo nada é no mundo, E QUE NÃO
HÁ OUTRO ELOHIM (D-US), SENÃO UM SÓ. Porque, ainda que haja
também alguns que se chamem deuses, quer no céu quer na terra como há
muitos poderosos e muitos senhores, todavia para nós há um SÓ Elohim
(D-us), o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos; e um SÓ SEnhor,
Yahshua o Messias (grego: Jesu Cristo), pelo qual são todas as coisas, e nós
por ele. Mas nem em todos há conhecimento. “ (1 Coríntios 8:4b-7a)

»Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu soberano; e nós andaremos
em nome de YAHWEH nosso Elohim (D-us), para todo o sempre e eternamente.«
(Miquéias 4:5); veja: João 14:15 e 15:10 => Êxodo 20:2-17; Salmo 119:151+165

Quão necessária é a proclamação do evangelho eterno, mostra a seguinte comparação [Ernst Simon, missionário {Bíblia Simon tradução}]:

________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

A = A BOA MENSAGEM FALSA ##
~ ~ www.sabbat.biz ~ ~
B = A MENSAGEM VERDADEIRA (GÁLATAS 1:6-9)
A = Falso ensino: reinos mundanos, Igreja Mundial ##
B = Ensino bíblico: o reino de Yahshua [Jesus]
não é deste mundo - (João 18:36); - a assembleia
A = Base falsa da fé: A tradição ##
~ ~ www.ebozon.com ~ ~
B = Correto: A palavra de Deus: Bíblia, (João 17:17)
A = Falso sumo sacerdote: na terra: o Papa. - (2 Tessalonicenses 2:3, 4)
B = Verdadeiro sumo sacerdote: No céu: o Messias Yahshua
[Jesus Cristo] - (Hebreus 8:1, 2; Efésios 1:22 + 5:23; Colossenses 1:18)
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