PORQUE NÃO DEVEMOS ADORAR MARIA DE ACORDO COM A BÍBLIA SAGRADA
Meus amigos e amigas,
É com muito prazer que venho escrever-lhes este pequeno texto para esclarecer porque não
devemos adorar a Maria e sim somente a Jesus Cristo de Nazaré.
Maria foi a bem-aventurada entre todas as outras mulheres de sua época, nenhuma outra
mulher na face da terra teve o privilégio que ela teve para ser escolhida para “emprestar” o seu útero para
Deus para que fosse gerado o seu filho Jesus Cristo. Maria, como serva humilde que era, Jamais teve a
intenção de toma a glória do Filho Jesus Cristo para ela. Se ela estivesse viva hoje diria a todos que
invocássemos somente a Jesus Cristo, pois somente a ele daríamos honra e glória.
Lucas cap. 1.26-27
Ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada
Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome da
virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo.
Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa.
Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria; pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e
darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do
Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai; e reinará eternamente sobre a casa de
Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não
conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá
com a sua sombra; por isso o que há de nascer será chamado santo, Filho de Deus.
Pois bem, de acordo com o texto acima, vimos que Maria realmente foi agraciada com a
bênção de Deus para gerar o filho amado que seria o salvador do mundo, mas ela (Maria) não
ocuparia o lugar do filho, ela foi a escolhida dentre todas as outras apenas para gerar o salvador da
humanidade
Desde a fundação do mundo Jesus já estava com o Pai, vejamos o diz no evangelho de João
Cap. 1.1-5
JOÃO 1
O verbo se fez carne
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito
se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens; a luz resplandece nas trevas, e as trevas
não prevaleceram contra ela.
Observe que o Verbo era o próprio Cristo, isso significa que no princípio Jesus estava com
Deus na criação de todas as coisas, então Maria não pode interceder por Jesus para salvar e nem
abençoar ninguém, porque Jesus já estava com Deus antes mesmo que Maria nascesse, por isso que
nossas orações devem somente ser feitas a Jesus de Nazaré. Maria bem que gostaria de ter este
poder, mas Deus a concedeu apenas o direito de gerar o todo poderoso Jesus Cristo.
Meu amigo e minha amiga eu não tenho interesse nenhum em criticar nenhuma religião, o
meu objetivo é esclarecer essa dúvida que muitas pessoas têm com relação a Maria, que pode ser
esclarecida lendo a Bíblia Sagra, a qual não nos recomenda, em momento algum, a intercedermos por
Maria.
JOÃO 2
As bodas em Caná: a água feita vinho
Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus; e
foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe
de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda
não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser.
Ora, estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam
duas ou três metretas. (metreta era uma unidade de medida que equivalia cada uma a 30 ou 40 litros).
Ordenou-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse:
Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em
1

vinho, não sabendo donde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o
mestre-sala ao noivo e lhe disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já têm bebido bem,
então o inferior; mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em
Caná da Galileia, e manifestou a sua glória; e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a
Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, e seus discípulos; e ficaram ali não muitos dias.
Preste atenção o leitor que na hora em que acabou o vinho, Maria olhou logo para Jesus e
desse: acabou o vinho, ela não tinha poder para transformar a água em vinho, por isso recorreu a
quem poderia fazê-lo, mas Jesus disse: Ainda não chegou a minha hora, Jesus estava esperando o
momento certo para realizar o primeiro milagre naquele casamento, isso mostra também que Jesus
não estava mais sobre as ordens de Maria, ela percebendo isso logo se calou e não falou mais nada, a
não ser dizendo aos moços que fizesse tudo o que Jesus mandasse.
A ordem para encher as talhas e levar o vinho ao mestre-sala partiu de Jesus e não vemos,
em nenhum momento, Maria falando mais nada, pois ela mesma sabia que todo poder, e honra e
glória pertencem somente a Jesus.
Maria morreu como qualquer um de nós morre, foi sepultada como uma bem-aventurada e
aguarda o dia em que ela irá ressurgir para a vida eterna, mas os restos mortais dela ainda poderão
estar no túmulo dela. Jesus também morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e ainda
permaneceu na terra durante 40 dias e depois de aparecer a mais de quinhentas pessoas subiu ao céu
e hoje ele está sentado à Direita de Deus Pai intercedendo por nós. Somente ele pode interceder por
nós, a ninguém mais foi dado este poder.
Agora você tem a oportunidade de adorar somente a Jesus Cristo, só ele tem todo o poder,
tanto no céu como na terra. Que Deus lhe abençoe e que a partir de hoje o seu pensamento esteja
voltado para Jesus Cristo o Salvador da humanidade. Pois ele morreu para nos salvar da perdição, e
somente ele é digno de toda honra e toda glória. O mundo não consegue enxergar que a solução para
os problemas da humanidade está em Jesus Cristo, por isso é as drogas, a prostituição e o álcool
estão acabando com as pessoas, colocando na mente delas uma alegria passageira e temporária. O
que precisamos é refletirmos a respeito de Jesus Cristo quando ele disse: Vinde a mim todos 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, porque o meu jugo é suava e o meu fardo é leve. (Mat. 11.29,29,30).
I JOÃO 1
O verbo da vida e a comunhão com Deus
1 O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos
e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida
2 (pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida
eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada);
3 sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão
conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo.
4 Estas coisas vos escrevemos, para que o nosso gozo seja completo.
Deus é luz; aqueles que não andam na luz nao têm comunhão com ele (até 2:3)
5 E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e nele não há trevas
nenhumas.
6 Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a
verdade;
7 mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de
Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado.
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8 Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está
em nós.
9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça.
10 Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em
nós.
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão
por mim.
Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai; e já desde agora o
conheceis, e o tendes visto.
Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta.
Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe?
Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai?
Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos
digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras.
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao menos, por causa das
mesmas obras. (João 14:7-11)
Nós só precisamos de Jesus para alcançar a vida eterna, não precisamos de outro
mediador ou mediadora para interceder diante de Deus. Deus não divide a sua glória com nenhuma
divindade, nem santo, nem imagem de escultura, nem fama, nem riqueza, nem pobreza; ele é o único
que é soberano e está no trono para julgar todos aqueles que negaram a sua palavra.
Só existem dois caminhos para a humanidade: céu ou inferno, quem escolher Jesus
Cristo como seu único e suficiente salvador, tem a vidada eterna, irá para o céu; quem escolher o
mundo para o prazer, se não se arrepender, irá viver eternamente no inferno.

Salmos 115
Não a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade.
Porque dirão os gentios: Onde está o seu Deus?
Mas o nosso Deus está nos céus; fez tudo o que lhe agradou.
Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens.
Têm boca, mas não falam; olhos têm, mas não vêem.
Têm ouvidos, mas não ouvem; narizes têm, mas não cheiram.
Têm mãos, mas não apalpam; pés têm, mas não andam; nem som algum sai da sua garganta.
A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam.
Israel confia no SENHOR; ele é o seu auxílio e o seu escudo.
Casa de Arão confia no SENHOR; ele é o seu auxílio e o seu escudo.
Vós, os que temeis ao SENHOR, confiai no SENHOR; ele é o seu auxílio e o seu escudo.
O SENHOR se lembrou de nós; ele nos abençoará; abençoará a casa de Israel; abençoará a casa de Arão.
Abençoará os que temem ao SENHOR, tanto pequenos como grandes.
O SENHOR vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos.
Sois benditos do SENHOR, que fez os céus e a terra.
Os céus são os céus do SENHOR; mas a terra a deu aos filhos dos homens.
Os mortos não louvam ao SENHOR, nem os que descem ao silêncio.
Mas nós bendiremos ao SENHOR, desde agora e para sempre. Louvai ao SENHOR.
Entrega a tua alma para Jesus Cristo. Ele é o único amigo que não te desampara nunca.
Jesus te ama.
Mat. 11.28,29
28 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
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para as vossas almas.
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