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O BATISMO 
dos católicos é válido?
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Espiritismo
e outras questões

A Bíblia só chama 
a Jesus de Filho de Maria  

‘‘Este homem não é carpinteiro, o filho 
de Maria e irmão de Tiago, de Joset, 

de Judas e de Simão? E suas irmãs não 
moram aqui consoco?’’ Mc 6,3 

Este texto afirma que Jesus era “o filho 
de Maria”. A expressão grega implica 

que Jesus era seu único filho.  

Jesus entregou Maria 
ao discípulo João 

Era costume judeu que os filhos cuidassem 
da mãe. Ao morrer o irmão mais velho, 

caberia aos demais filhos o cuidado da mãe. 
Porém, Jesus pede que o discípulo João, 
membro de outra família, cuidasse de sua 

mãe:

‘‘(...) Jesus disse a mãe: ‘Mulher, eis aí o 
seu filho’. Depois disse ao discípulo: ‘Eis 
aí a sua mãe’. E dessa hora em diante, o 

discípulo a recebeu em sua casa’’. 
Jo 19,26-27. 

Não haveria necessidade de tal preocupação 
se Jesus tivesse outros irmãos. 

Jesus foi único FILHO de Maria?

Na Bíblia ‘‘irmão’’ é usado em lugar de 
primo, sobrinho, tio, parente. Abrão diz a 

Lot: ‘‘Somos irmãos’’, quando, na 
realidade, eram tio e sobrinho. Gn 13,8 

Marcos apresenta quatro nomes destes 
‘‘irmãos de Jesus’’ e pela comparação com 

outros textos consta que eles eram filhos 
de Maria, mulher de Cleófas, portanto, 

parentes e não irmãos carnais de Jesus. 
Veja: Mc 15,40; Jo 19,25; Lc 6,16; Jd1.

Os católicos ministram o batismo conforme a 
ordem de Jesus Ressuscitado: 

‘‘Portanto, vão e façam com que todos os 
povos se tornem meus discípulos, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo’’. Mt 28,19

A partir do Penteconstes, a Igreja celebrou e 
ministrou o santo Batismo sem exclusão das 
crianças, adultos ou pagãos.

A família de Lídia que ‘‘Após ter sido batizada, 
assim como toda a sua família (...)’’ convida 
Paulo para sua casa. (At 16,15); 

O guarda do cárcere de Filipes e todas da sua 
casa. (At 16,33); 

Crispo, o Chefe da sinagoga de Corinto, ‘‘e 
toda a sua família’’ At 18,8; 

Batismo é ministrado às crianças, pois 
é uma graça e um dom de Deus que não 
supõe méritos humanos; as crianças são 
batizadas na fé da Igreja. (CIC 1282)

‘Portanto, vão e façam 
com que todos os povos 
se tornem meus 
discípulos (...)’’. 
Mt 28,19



Por que um cristão não pode ser espírita? 

O católico crê que após esta vida exista 
o céu e o inferno.  nega, pois O espírita
crê em novas reencarnações.

Cada religião possui seus dogmas, 
seus artigos de fé. Se duas 
religiões possuíssem 
os mesmos pensamentos 
e dogmas não seriam duas, mas 
apenas uma. Por isso, uma pessoa 
não pode participar de duas 
religiões, pois não cumprirá 
honestamente nem uma, nem 
outra. 

O católico não pode ser espírita porque:

O católico crê que a Bíblia foi inspirada 
por Deus.  declara que a O espírita
Bíblia nunca foi inspirada por Deus.

O católico crê que o papa, sucessor de 
São Pedro, é infalível em questões de fé 
e moral.  declara que os papas  O espírita
só espalharam o erro e a incredulidade.

O católico crê que Jesus instituiu a Igreja 
para continuar a sua obra.  O espírita
declara que até a vinda de Allan Kardec, a 
obra de Cristo estava inutilizada e perdida.

O católico crê no mistério da Santíssima 
Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 
O espírita nega esse grande mistério.

O católico crê que Deus é o Criador de tudo, 
Ser pessoal, distinto do mundo.  O espírita
afirma que os homens são partículas de Deus.

O católico crê que Deus criou a alma 
humana no momento de sua união com o 
corpo.  afirma que nossa alma é O espírita
resultado de lenta e longa evolução, tendo 
passado pelo reino mineral, vegetal e animal.

O católico crê que Maria é a Mãe de 
Deus, Imaculada e assunta ao céu. 
O espírita nega e ridiculariza todos os 
privilégios de Maria.

O católico crê que Deus perdoa o pecador 
arrependido.  afirma que Deus não O espírita
pode perdoar os pecados sem que se proceda 
rigorosa expiação e reparação feita pelo próprio 
pecador, sempre em novas reencarnações.

O católico crê nos sete sacramentos e na 
graça própria de cada sacramento. 
O espírita não aceita nenhum Sacramento, 
nem mesmo o poder da graça santificante.

A fé em DEUS

O católico crê que 
Jesus enviou o Espírito 
Santo aos apóstolos e 
seus sucessores para 
que pudessem transmitir 
fielmente a sua doutrina. 
O espírita declara que 
os apóstolos e seus 
sucessores não 
entenderam os 
ensinamentos de Cristo 
e que tudo quanto 
transmitiram está errado 
ou foi falsificado.

O católico crê que Jesus ensinou toda a Revelação 
e que não há mais nada para ser revelado. 
O espírita proclama que o Espiritismo é a terceira 
revelação, destinada a substituir o Evangelho.

O católico crê que Jesus é verdadeiramente o 
Filho Unigênito de Deus, Segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade. nega esta O espírita 
verdade fundamental da fé cristã e afirma que 
Cristo era apenas um grande médium.

O católico crê que Jesus veio para nos salvar, 
por sua Paixão e Morte.  afirma que O espírita
Jesus não é nosso Redentor, mas apenas veio 
para ensinar algumas verdades e que cada 
pessoa precisa remir-se a si mesma.

A fé em JESUS CRISTO

O católico acredita na Ressurreição: 
como Jesus ressuscitou, nós também 
ressuscitaremos.  centraliza O espírita
sua doutrina na reencarnação, segundo 
o qual a pessoa nasce e renasce várias 
vezes, em vários corpos diferentes, sem 
cessar, para purificar-se. 

A fé na IGREJA

A fé na BÍBLIA, em MARIA, no CÉU

O católico admite o Mistério e aceita verdades 
que foram reveladas por Deus.  O espírita
proclama que não há mistérios e tudo o que a 
mente humana não pode compreender é falso 
e deve ser rejeitado.
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