
 Existem milhares de seitas protestantes, outros “grupos” e 
religiões fundadas por homens pecadores... são todas falsas. A ÚNICA 
Igreja verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana... a ÚNICA 
religião FUNDADA por Jesus Cristo, Deus Bendito e Eterno: “Também 
eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja, e 
as portas do Inferno nunca prevalecerão contra ela” (Mt 16, 18). Jesus não 
disse: ... edificarei “minhas Igrejas”, no plural; mas sim: “... edificarei 
minha Igreja”, no singular. Só existe um Deus verdadeiro... existe 
também somente uma Igreja verdadeira: Igreja Católica Apostólica 
Romana. Jesus não fundou as igrejolas espalhadas de esquina em 
esquina... mentindo e enganado as pessoas menos instruídas.
 Jesus Cristo fundou a Igreja Católica na cidade de Jerusalém no 
ano 30. Os inimigos da Verdadeira Religião dizem que Jesus Cristo não 
deixou uma Igreja. Sim, Ele fundou a Igreja Católica! A Santa Igreja 
Católica é a Igreja fundada por Jesus: “... edificarei minha Igreja” (Mt 16, 

18). Os perseguidores da Igreja tremem diante dessa verdade, porque 
seguem seitas e religiões fundadas por homens mortais e pecadores... 
lobos com pele de ovelha.
 Dizer que a Igreja Católica não foi fundada por Jesus Cristo é 
chamá-lo de mentiroso, pois Ele mesmo disse ser o fundador da Igreja: 
“... edificarei minha Igreja” (Mt 16, 18).
 Igreja Católica (o termo “católico”, derivado da palavra grega: 
καθολικός (katholikos), significa “universal”), chamada também de 
Igreja Católica Apostólica Romana.
 A Igreja Católica está em toda a parte, e a Igreja Católica é a 
mesma em toda a parte. É esse o seu grande mistério e é o que perturba as 
pessoas que estão fora dela.
 Fora da Igreja Católica não há salvação. Isto significa que não 
irá para o Céu quem, por culpa própria, não seja católico.
 Milhares de pessoas estão espalhando de esquina em esquina que 
todas as seitas e religiões são boas e iguais. Tudo mentira! Dizem isso 
para enganar as pessoas menos instruídas e conseguir membros para as 
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suas igrejolas. Essa é uma heresia chamada indiferentismo religioso. 
Somente a Igreja Católica é a verdadeira... fundada por Jesus Cristo.
 O católico não deve receber livros, panfletos e outros das mãos 
dos protestantes e de outros inimigos da Igreja Católica. É preciso dizer-
lhes “um” não decidido e corajoso.
 Jesus Cristo escolheu o Apóstolo Pedro como cabeça da sua Igreja 
nascente. Era sobre ele, Pedro, que todo o futuro governo da Igreja teria de 
apoiar-se.
 O Papa é o sucessor de São Pedro... o “Doce Cristo na terra” (Santa 

Catarina de Sena, Carta nº 196,3).
Pe. Divino Antônio Lopes FP(C)
Anápolis, 20 de janeiro de 2020

São Sebastião, mártir

Cuidado! A arma dos incompetentes, preguiçosos, 
mentirosos, acomodados, invejosos e fofoqueiros é a língua. 

Não trabalham e tentam atrapalhar o trabalho do próximo.

Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da Paixão de 
Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores de Maria 

Santíssima
BR 153, Km. 428 – Anápolis – GO – Brasil

Cx. Postal 1909 – CEP 75.040-970
(62) 3321-5020         55 62 9181-1587

www.filhosdapaixao.org.br
contato@filhosdapaixao.org.br

www.facebook.com/gerenice.dejesuscosta
Veja também nossos vídeos no Youtube:

filhos da paixão de cristo – youtube

Venha ser um (a) religioso (a) do Instituto Missionário dos 
Filhos e Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e 

das Dores de Maria Santíssima

CONVITE: Participe do Santo Retiro (realizamos retiros 
espirituais a cada dois meses). Para maiores informações 

entre em contato conosco (contatos abaixo).

Para qualquer esclarecimento, entre em contato conosco

1
ª 

T
ir

a
g

e
m

: 
1
0
0
.0

0
0

http://www.filhosdapaixao.org.br
mailto:contato@filhosdapaixao.org.br
http://www.facebook.com/filhosdapaixao.decristo

	Página 1
	Página 2

