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SÓ CRISTO PODE PERDOAR PECADOSMarcos 2:7,9,10,11
Quem pode perdoar pecados, senão Deus?Qual é mais fácil? dizer ao paralítico: Estão
perdoados os teus pecados; ou dizer-lhe: Levanta-te, e toma o teu leito, e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder para
perdoar pecados (disse ao paralítico)........

Como Pode o papa oferecer indulgências (Perdão de pecados) a quem fosse para
?
Jornada Mundial da Juventude, ou acompanha-se pelo twitter! se só quem pode perdoar
pecados é DEUS?
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!- SÓ HÁ UM VIGÁRIO DE CRISTO É O ESPÍRITO SANTO

- SÓ CRISTO É MEDIADOR ITimóteo 2:5
Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem.

omo Pode a Igreja Romana instituir e incentivar a buscar de tantos outros mediadores?

(Substituto de CRISTO)

João 14:16-17 e 16:7
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre;
O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas
vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós”. (vs. 16 e 17).
“Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador
não virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei.” (16:7).
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omo pode, o papa aceitar e incentivar o título de Vigário de Cristo?
(Substituto de CRISTO)

!- SÓ HÁ UM PAI QUE É DEUS

Mateus 23:9
E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus.
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Como Pode o catolicismo mandar que as pessoas chamem seus sacerdotes de pais
(padres) e o seu líder máximo de Pai dos Pais (Pater Patrum, em Latim)? SE A BÍBLIA PROIBE!

Entre tantas coisas seríssimas que a Bíblia Sagrada fala sobre o temor do SENHOR DEUS,

está a exortação de que Deus não divide (não reparte) a Sua Glória e a Sua Adoração com
ninguém:
“Eu sou o SENHOR; este é o meu nome; a minha glória, pois, a outrem não darei...” Isaías 42:8

A Bíblia Sagrada Tem Todas As Respostas !!!
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