Pedro e o "Papa"

A Igreja Católica Romana alega que seus papas herdaram a autoridade do apóstolo Pedro.
Este erro grosseiro é evidente por uma simples comparação da vida e dos ensinos do
apóstolo Pedro com as vidas e ensinos dos papas.

1. Não há evidência alguma que Pedro era o bispo de Roma nem há evidência alguma no
Novo Testamento que a igreja de Roma tinha algo de especial. Todavia, os papas
governam de Roma e alegam que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, e alegam que a
igreja Católica é a igreja "mãe".

A primeira epístola de Pedro, entretanto, foi escrita da Babilônia, não de Roma, e a
alegação dos papas que “Babilônia” significa Roma é pura conjectura (invenção). A
evidência que Pedro não era o pastor (o mesmo que bispo) de Roma é abundante. Paulo
escreveu para a igreja em Roma em A.D. 58, mas apesar de mencionar 27 pessoas pelo
nome, ele não menciona Pedro nem uma vez sequer. Isso seria uma afronta indesculpável
da parte de um apóstolo e um desrespeito contra outro apóstolo, se Pedro lá estivesse.
Posteriormente, Paulo escreve de Roma para as igrejas da Galácia, para igreja de Éfeso,
Filipo, e dos Colossenses, bem como para Filemom, mas nem sequer uma só vez ele
menciona que Pedro esteve em Roma. Em 2 Tim. 4:16 Paulo disse que ninguém ficou
com ele e todos o abandonaram quando ele respondia às acusações. Onde estava o "papa"
Pedro? O fato é que Pedro não era um "papa" e nunca esteve em Roma, muito menos foi
"bispo" (no sentido católico) de Roma.

2. Pedro era casado (Mat. 8:14), mas os papas são proibidos de casar.
3. Pedro disse que as Escrituras Sagradas são a certa Palavra de Deus e a ela apenas
devemos dar crédito (2Pe. 1:19-21), mas os papas dizem que devemos dar crédito
também às suas tradições não inspiradas.

4. Pedro avisou sobre os falsos mestres que fazem comércio do povo de Deus (2 Pe. 2:13), mas os papas não somente os promovem, mas fizeram monumentais somas de
dinheiro por vender a sua religião pelas missas, por suas orações pelos mortos, e suas
indulgências, e por suas peregrinações a locais "santos" e por incontáveis outras
barbaridades.

5. Pedro não tinha prata nem ouro (At. 3:6), mas os papas têm imensa quantidade de
ambos.

6. Pedro disse que o batismo é uma figura, um símbolo, e que não é a água que salva,
mas Jesus Cristo (1Pe. 3:21), mas os papas dizem que o batismo por si mesmo traz
salvação e que não é meramente simbólico.

7. Pedro recusou permitir que os homens se curvassem perante ele (At. 10:25-26), mas
os papas têm aceitado honras, e o curvar, e beijos, e têm permitido que eles sejam
tratados quase como deuses.

8. Não há o menor traço de prova na Bíblia que Pedro tivesse trono algum, mas os papas
possuem pelo menos 2: um na Basílica de São Pedro e outro no palácio Lateran.

9. Pedro ensinou que a salvação é estritamente pela justiça de Jesus Cristo (2Pe. 1:1)
imputada sobre os crentes, mas os papas clamam que seus sacramentos são necessários
para a salvação.

10. Pedro ensinou contra a hierarquia clerical, alertando aos pastores contra ser senhores
da herança de Deus (1Pe. 5:1-4), mas os papas estabeleceram um sistema de senhorio
eclesiástico sobre pessoas e igrejas, e têm adicionado muitos ofícios que nunca são
mencionados no Novo Testamento (exemplo: papas, cardeais, padres, monges, freiras).

11. Pedro ensinou que o único sacerdócio no Novo Testamento é o de Sumo Sacerdote
do Senhor Jesus Cristo no sentido do ofício real em si, e o sacerdócio geral e individual
de todos os crentes (1 Peter 2:9), no sentido de acesso a Deus, mas os papas dizem que a
"igreja" deles tem um sacerdócio especial e que apenas ela pode distribuir os
sacramentos.

12. Pedro ensinou que Jesus Cristo é a Rocha sobre a qual a igreja está fundada (1Pe.
2:4-8), mas os papas dizem que Pedro era a Rocha.

13. Pedro ensinou que o homem nasce de novo pela palavra de Deus (1Pe. 1:23), mas os
papas dizem que o homem nasce de novo pelo batismo.

14. Pedro ensinou que Cristo “sofreu uma vez pelos pecados” (1Pe. 3:18), e tomou
nosso pecados em seu próprio corpo na cruz” (1Pe. 2:24); mas os papas dizem que Cristo
é sacrificado repetida e novamente na missa e que ter Jesus Cristo não é o suficiente, mas
que o crente precisa também da Igreja Católica Romana, seus sacramentos e seu
sacerdócio.

15. Pedro ensinou que o crente

tem uma viva esperança, e que ele tem uma herança

reservada no céu, e que ele é preservado pelo poder de Deus (1Pe. 1:2-5); mas os papas
dizem que o crente não pode saber ao certo que ele tem um lar no céu.

16.

Pedro ensinou que o crente não é para ser um assassino, ou um ladrão, ou um

malfeitor, ou um intrometido nos assuntos alheios, (1Pe. 4:15); mas os "papas" têm sido
tudo isso.
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