Carta de um crente batista recém convertido à sua mãe católica
em 15 de Março de 1981

O assunto principal desta carta é o que vem agora.
Através da leitura da Bíblia, muitas dúvidas minhas acabaram, mas por outro
lado, entraram em conflito com o que eu já tinha ouvido falar. Por exemplo: na
sua carta você diz: "...claro que podemos também rezar a Maria e pedir sua
intercessão..." Mas eis que abro o Novo Testamento em 1Timóteo 2:5-6 e acho
o seguinte:
"Porque há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os
homens, Jesus Cristo, homem. O qual se deu a si mesmo em
preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu
tempo."
Voltando um pouco em Mateus 11:28-29, acho:
"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 encontrarei descanso
para as vossas almas."
Depois de confrontar o que eu tinha ouvido falar e o que eu li na Bíblia, percebo
que há contradição. E agora? Fico com a Bíblia, ou com a tradição dos homens?
Consulto um colega conhecedor da Bíblia e fico sabendo que em lugar nenhum,
ninguém se refere à "ascensão" e "coroamento" de Maria, muito pelo contrário,
acho em João. 3:13 o seguinte:
"Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho
do Homem, que está no céu."

Você disse que "Maria merece toda a nossa admiração e amor"do qual concordo
plenamente, que honra para uma mulher conceber Jesus Cristo! Mas o homem
através dos tempos inventa, cria e deturpa a Palavra de Deus.
"Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não
há verdade em nós." (1Jo. 1:8)
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; Sendo
justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo
Jesus. (Rom. 3:23-24)
O que concluí: Até Maria pecou, todos pecaram, ela não foi imaculada, não
morreu virgem (Mat. 13:55 e João 7:3) como dizem. Em Hebreus 9:27 diz: "E
como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo."
Isto contraria muitas feitiçarias que existem por aí como o espiritismo a
macumba, etc. Morreu é julgado e acaba-se qualquer relação com a vida na
terra. Maria foi humana que nem eu e você, por isso não podemos pedir nada a
ela. Maria foi mãe de Jesus Cristo - homem, porque ele veio em carne e como
tal teve que ser concebido por uma mulher, mas ela não é mãe de Jesus Cristo Deus como muitos querem colocar. Lucas 1:38: " Disse então Maria: Eis aqui a
serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentouse dela." Lucas 1:47-48 " E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador;
Porque atentou na baixeza de sua serva; Pois eis que desde agora todas as
gerações me chamarão bem-aventurada,"
Eu gostaria de colocar outros versículos tais como:
"E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro
nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
"Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer."" Ro. 3:10
"Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1Jo 5:21

"Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas
que de mim testificam;" Jo. 5:39
Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai; e já desde
agora o conheceis, e o tendes visto." Jo. 14:7
No final da sua carta você disse: "não se confunda com outra religião..." Eu
respondo da seguinte maneira: Na época de Jesus existiam muitas religiões, e
ele não veio para fundar mais uma, mas salvar o homem, derramando o seu
próprio sangue para nos salvar. Mas mesmo assim, o homem recusa, pratica a
idolatria (leia Isaías 44) que é comentada em Isaías 45:20 "Congregai-vos, e
vinde; chegai-vos juntos, os que escapastes das nações; nada sabem os que
conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e
rogam a um deus que não pode salvar."
"A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da
salvação, a condenação dos pecadores, e a felicidade dos crentes. Suas
doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e
suas decisões imutáveis. Leia-a para ser sábio, creia nela para estar seguro e
pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para suste-lo, e
consolo para anima-º É o mapa do viajor, o cajado do peregrino, a bússola do
piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão."
A paz do Senhor esteja contigo.
José Pedro

