
A Adoração à Virgem Maria e às 
Deusas Pagãs 

O profeta Jeremias repreendeu os israelitas por estarem adorando a Rainha dos 
Céus. O catolicismo romano atribui o título de Rainha dos Céus à Virgem Maria. 
Esse termo tem origem bíblica ou pagã? Saiba como a adoração às deusas é um 
denominador comum em muitas religiões e poderá ser usado para uni-las em um 
futuro próximo.  

A Nova Ordem Mundial está chegando! Você está preparado?  
Compreendendo o que realmente é essa Nova Ordem Mundial, e como está 
sendo implementada gradualmente, você poderá ver o progresso dela nas 

notícias do dia a dia!!  
Após ler nossos artigos, você nunca mais verá as notícias da mesma forma  

Agora você está com a  
THE CUTTING EDGE 

(Transcrição de um programa de rádio) 

Aqui é David Bay, diretor de Old Path Ministries.  
E este é The Cutting Edge, um programa de rádio dedicado a exortar e informar o 
povo de Deus. Estamos comprometidos com o estudo e exposição da imutável, 
inerrante e inspirada Palavra de Deus. As visões expressas aqui são nossas, e não 
são necessariamente compartilhadas por esta emissora.  
 
A falência moral de nossa sociedade está bem comprovada.  
 
Poucas pessoas compreendem por que falimos moralmente. No entanto, quando 
olhamos para a sociedade com os olhos de Deus, por meio da Bíblia, podemos 
facilmente compreender a razão de estarmos enfrentando problemas sem 
precedentes atualmente. O estudo da nossa sociedade por meio dos olhos de Deus 
é o que sempre tentaremos fazer aqui; fique conosco para aprender algumas 
verdades esclarecedoras.  
 
Resumo da Notícia: "Entre todas as mulheres que já viveram, a mãe de Jesus 
Cristo é a mais celebrada, a mais venerada... Entre os católicos romanos, a 
Madona, ou Nossa Senhora, é reconhecida não somente como a Mãe de Deus, mas 
também, de acordo com muitos papas, a Rainha do Universo, Rainha dos Céus, 
Trono de Sabedoria e até Esposa do Espírito Santo." (Revista Time, "Serva ou 
Feminista?", 30/12/1991, pg 62-66)  
 
Verdade Bíblica: Jeremias 7:18, "Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o 
fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e 
oferecem libações a outros deuses, para me provocarem à ira." (Veja também 
Jeremias 44.)  
 

Poderia a Nossa Senhora católica (Maria, a mãe física de Jesus), 
descrita no artigo da revista Time como a "Rainha dos Céus" ser a 
mesma "Rainha dos Céus" que estava provocando Deus à ira e ao 
julgamento descrito em Jeremias 7:18?  
 
Primeiro, vamos examinar a antiga Rainha dos Céus. A maior parte 
destas informações foram extraídas do livro The Two Babylons (As 
Duas Babilônias), de Alexander Hislop, publicado em 1917. Hislop 
rastreou a adoração babilônica da Rainha dos Céus até os dias após 
a morte de Ninrode. A data exata desse acontecimento não é 



conhecida exatamente, mas parece ser aproximadamente 400 anos após o dilúvio. 
Após a morte de Ninrode, sua mulher, a rainha Semíramis, decidiu reter seu poder 
e riquezas. Ela inventou a história de que a morte de Ninrode foi para a salvação da 
humanidade. Ninrode foi propagandeado como "a semente prometida da mulher, 
Zero-ashta, que estava destinado a esmagar a cabeça da serpente, e ao fazer 
isso, teria seu calcanhar ferido." (pg 58-59) (Nota de A Espada do Espírito: 
Saiba mais sobre a influência de Ninrode e Semíramis na formação das religiões 
pagãs do mundo antigo lendo os artigos N1144, "A Maçonaria Realmente é uma 
Religião" e CE1009, "O Paganismo da Maçonaria")  
 
Podemos ver claramente que essa história é uma falsificação da profecia referente 
a Jesus Cristo. Para permitir que o povo babilônico adorasse melhor essa criança , 
foi criada uma gravura entalhada em madeira, retratando-a nos braços da mãe. A 
mãe, obviamente, obteve sua glória a partir do filho divinizado. No entanto, "no 
longo prazo, a adoração à mãe praticamente ofuscou a adoração ao filho". A figura 
original obviamente destinava-se a ser meramente "um pedestal para a proteção 
do filho divino.... Entretanto, embora esse tenha sido o plano, é um princípio 
simples em todas as idolatrias que aquilo que mais apela aos sentidos acaba 
deixando as mais poderosas impressões" (pg 74). Assim, a mãe deixou a mais 
poderosa impressão visual, pois era uma pessoa adulta e estava vestida de forma 
magnificente.  
 
Quando as pessoas começaram a adorar a mãe mais do que o filho, os sacerdotes 
babilônicos sentiram-se forçados a publicar um edito para divinizá-la também. Após 
a passagem de muito tempo, "o nascimento do filho foi declarado miraculoso e, 
portanto, a mãe foi chamada de ... Virgem Mãe" (pg 76). "Ela recebeu os títulos 
mais elevados. Foi chamada de Rainha dos Céus. No Egito, era Athor, isto é, a 
Habitação de Deus, para significar que nela habitava toda a "plenitude da 
divindade" (pg 77). A partir dessa origem pagã, a história da Virgem Mãe, a 
Rainha dos Céus, alastrou-se por todo o mundo.  

• No Egito, era chamada de Athor (pg 77)  
• No Tibete e na China, era chamada de Virgem Deipara (pg 77)  
• Na Grécia, era chamada de Héstia (Ibidem)  
• Em Roma, era chamada de Juno, ou Pomba (pg 79). A partir dessa 

designação, a Pomba tornou-se o símbolo da "rainha divinizada... 
comumente representada com um ramo de oliveira no bico". É 
surpreendente ler o autor jesuíta Malachi Martin, afirmar em seu livro, The 
Keys of this Blood [leia a resenha] que agora "a Pomba está livre, a Pomba 
está livre". Todo o tema desse livro é que a força motriz para a Nova Ordem 
Mundial é uma competição entre as forças mundiais do comunismo, 
capitalismo ocidental e o catolicismo romano. Martin, claramente crê que o 
catolicismo prevalecerá nessa luta por causa da intervenção da Virgem 
Maria. Incrivelmente, o artigo da revista Time diz, "O mundo reconhecerá no 
tempo devido que a derrota do comunismo ocorreu devido à intercessão da 
Mãe de Jesus" (Time, pg 62). Quando Gorbachev anunciou sua renúncia, no 
dia de Natal, esse conceito foi grandemente reforçado nas mentes de 
milhões de católicos em todo o mundo.  

Martin não especifica o que quer dizer com a expressão "a Pomba está livre"; 
claramente, no entanto, pode estar referenciando a representação comum da 
Virgem Mãe. Portanto, ele está dizendo que a adoração antiga à Virgem Mãe pagã 
está agora solta no mundo.  
 
Ainda mais tarde na antiga Babilônia, a adoração à Virgem Mãe e seu símbolo, a 
Pomba, "a identificaram com o Espírito de toda a graça... o Espírito Santo" (pg 79). 
Assim, a trindade pagã é Deus o Pai, o Filho e a Virgem Mãe. De fato, a Igreja 



Católica Romana fez a mesma afirmação, conforme Hislop observou, no século XIX 
(pg 83). Hislop conclui então, "A Nossa Senhora de Roma... é simplesmente a 
Nossa Senhora da Babilônia. A Rainha dos Céus em um sistema é a mesma 
Rainha dos Céus no outro" (Ibidem).  
 
Observe a rápida difusão dessa falsa doutrina da Virgem Mãe por todo o mundo 
conhecido. Ela era adorada em Roma, na Grécia, na Babilônia, na China, no Japão e 
no Tibete, com diferentes nomes. Acreditamos que o atual reavivamento na 
adoração à Virgem Maria resultará na união de todas as religiões do mundo em 
uma só, em cumprimento à profecia bíblica sobre o estabelecimento do reino do 
Anticristo apoiado pela Religião Mundial. Vamos revisar as profecias biblicas.  
 
Apocalipse 13:11-18 e o Capítulo 17 revelam que o Falso Profeta religioso 
aparecerá para ajudar o Anticristo a obter o controle total do mundo. O Falso 
Profeta controlará um Sistema Religioso. Apocalipse 17:18 afirma que esse Sistema 
Religioso "é a grande cidade que reina sobre os reis da Terra". Para possuir tal 
poder, esse Falso Sistema Religioso precisará liderar a adoração fervorosa da maior 
parte da população do mundo. Como podem todos os povos não-cristãos unirem-se 
com os católicos romanos na adoração à mesma deidade? A adoração comum da 
deusa divina, a Virgem Maria, tem um grande papel.  
 
Mas, o resto da história é a adoração comum da Nossa Senhora Negra. Qual Nossa 
Senhora Negra, você pergunta? A Maria de Jesus é branca, ou tem uma cor 
amarela pálida, mas certamente não é negra. Certo? Errado!! O catolicismo romano 
revertou à adoração da Madona Negra na maioria dos países em todo o mundo. 
Esse artigo da Time diz que um dos santuários mais visitados do mundo é o da 
Nossa Senhora Negra em Czestochowa, na Polônia. Logicamente, o papa João Paulo 
II é polonês. Kathleen O´Hayes, do National Christian Research, diz em sua fita 
sobre a vindoura Aparição Mariana global que o papa João Paulo II considera-se o 
"escravo" da Madona Negra. Kathleen diz também que a Igreja Católica colocou a 
Polônia sob a proteção dessa Nossa Senhora Negra nos anos 50. Esse 
desenvolvimento é de enorme significado no nosso estudo de como as principais 
religiões do mundo poderão ser atraídas a uma Religião Mundial em um futuro 
próximo.  
 
O primeiro lugar a olhar é a Antiguidade. Em seu livro The Two Babylons, Alexander 
Hislop observa a prevalência da adoração de um deus negro ou uma deusa negra, 
em todo o mundo conhecido.  
 
"... o grande deus Buda geralmente é representado na China como um negro..." 
(pg 57)  
 
"No Egito, o belo Hórus, o filho do negro Osíris, que era o objeto favorito de 
adoração." (pg. 69)  
 
"É incrível verificar em muitos países distantes e separados uns dos outros, e entre 
milhões de pessoas atualmente... a adoração a um deus negro." (Ibidem)  
"... A Virgem na Catedral de Argel é uma negra...." (Introdução de Donald Gray 
Barnhouse)  
 
Agora que estabelecemos que a adoração de deidades negras há muito tempo é 
parte integral do paganismo, e que essa prática estendeu-se à Virgem Maria, 
vamos examinar como a adoração da deusa negra no catolicismo romano está 
criando uma ponte comum em todo o mundo pagão. Vejamos agora os escritos da 
Nova Era para esta parte do estudo.  
 



Peter Lemesurier, em seu livro repleto de blasfêmias The Armageddon Script (leia a 
resenha), escreve entusiasticamente sobre a adoração à Grande Mãe Terra. Ele 
escreve como se fosse um astronauta em uma nave espacial em órbita em torno do 
planeta. "Ao darem a volta no estéril globo lunar pela última vez, e a resplandente 
meia-Terra novamente aparecer atrás daquele agora familiar e rochoso horizonte 
curvo, o que eles viram sair para encontrá-los era estranhamente familiar. Uma 
imagem direta da memória racial. Uma deusa do mundo dos arquétipos. Não era 
ninguém menos que a Grande Mãe, a própria Terra, vestida com os mesmos 
mantos floridos azul e branco que tinham sido das deusas-mãe da Terra e do céu 
em toda a história humana - e não menos que sua mais recente deusa-mãe, a 
própria Virgem Maria...." [pg 245-46]  
 
Peter Lemesurier, um adorador pagão, não tem dificuldades em reconhecer a 
verdade que a adoração à Virgem Maria é a mesma idolatria pagã antiga. Portanto, 
os pagãos não-cristãos de todo o mundo terão pouca dificuldade em aceitar a 
adoração à Virgem Mãe do catolicismo romano.  
 
Outra autora de Nova Era, China Galland, uma budista americana, escreveu um 
livro muito revelador intitulado Longing for Darkness. Ela estabelece  
 
entusiasticamente a semelhança entre a Virgem Maria e outras deusas pagãs.  
 
"Durga, a rainha guerreira... era a única que podia restaurar a harmonia e deixar o 
mundo em paz... os deuses cantavam louvores a ela, chamavam-na Rainha do 
Universo..." Lembre-se que a revista Time, citada anteriormente, informa que um 
dos nomes pelos quais a Virgem Maria é conhecida é Rainha do Universo. Galland 
continua:  
 
"Fui encontrar a divindade budista Tara, mas em vez disso, encontrei a deusa 
Durgan e Káli.... Káli, aquela que dá a vida e a morte, o princípio e o fim do tempo. 
Ela era uma deidade de proporções similares a de Deus, o Pai, no cristianismo. O 
fato de Káli ser negra e mulher trouxe minha formação católica para fora... Alguns 
dizem que ela é negra porque nessa cor todas as distinções estão dissolvidas, 
outros dizem que é negra porque é a noite eterna." (pg 27). Essas são duas deusas 
do hinduísmo.  
 
A deusa budista Tara foi o objeto do estudo de Galland, na viagem ao Extremo 
Oriente. Entretanto, ela ficou surpresa quando descobriu que existem textos hindus 
que descrevem Káli como Tara." (pg 30). Essa descoberta vincula o hinduísmo com 
o budismo.  
 
Mais tarde, ao voltar para os EUA, Galland descobriu outro livro de Nova Era 
intitulado Mother Worship (Adoração à Mãe), de Tara Doyle. Esse livro menciona o 
fenômeno da Madona Negra na Suiça. Ela escreve, "Não lembrava que existiam 
divindades femininas negras no cristianismo. Pensava que eram exclusivas de 
religiões como o hinduísmo e o budismo. Não podia lembrar de virtualmente nada 
sobre uma Madona morena ou negra, apesar de meus anos de formação católica na 
infância... Um artigo na revista Newsweek chamou minha atenção. A Virgem Maria 
estava aparecendo na casca das árvores na Polônia. Fiquei intrigada... Parecia que 
o fenômeno era similar ao que eu tinha informado sobre Tara... Fiquei me 
perguntando o que estava acontecendo com o espírito do mundo, pois existiam 
ocorrências de deidades femininas que literalmente apareciam nas rochas e nas 
árvores tanto no Oriente quanto no Ocidente. Essa simultaneidade era 
simbolicamente importante..." (pg 49-50)  
 
Posteriormente, Galland perguntou a um mestre budista sobre a conexão entre 
essas aparições. "Mostrei-lhe o artigo da revista sobre a aparição da Madona na 



casca das árvores na Polônia... [ele respondeu] que era muito similar ao que 
estamos falando aqui. Existem muitas ocorrências disso no budismo tibetano. 
Chamamos o fenômeno de rangjung, que significa auto-aparição... Essas coisas 
aparecem por causa do poder e das bênçãos de seres iluminados. Esses seres 
operam por meio do poder da substância mental e o poder da concentração..." (pg 
65-66). Galland descreve seu último encontro com o Dalai Lama. Quando ela lhe 
perguntou sobre a aparição da Mãe Bendita nas cascas das árvores na Polônia, ele 
concordou que esse era o mesmo fenômeno conhecido pelos budistas como 
rangjung. (pg 95)  
 
Não devemos nos surpreender que Satanás esteja fazendo deidades femininas 
aparecerem em todo o mundo neste momento da história. Se estamos realmente 
no fim dos tempos, então é hora de Satanás unificar sua igreja, conforme está 
profetizado no Apocalipse.  
 
Galland continuou seu estudo sobre a adoração da deusa negra, participando de um 
seminário sobre a Madona Negra ministrado por outro autor de Nova Era, Gilles 
Quispel, um professor de História da Religião na Universidade de Utrecht. Ela 
informa, "Para Quispel, a Nossa Senhora Negra tem um papel psíquico crucial, que 
ele descreveu em termos jungianos como símbolos da terra, da matéria, o feminino 
no homem e o ego [o eu próprio] na mulher.... A não ser que os homens e as 
mulheres tomem consciência de sua imagem primitiva da Nossa Senhora Negra, e a 
integrem dentro de si mesmos, a humanidade não poderá resolver os problemas do 
materialismo, do racismo e da emancipação feminina..." (pg 51).  
 
Essa afirmação é inacreditável, totalmente pagã e de Nova Era. O que Quispel está 
dizendo é que a Nossa Senhora Negra é um elemento tão básico e fundamental nos 
recônditos da mente de todos os homens, que é a única resposta às suas 
necessidades mais críticas. Somente quando todas as pessoas reconhecerem e 
adorarem a Nossa Senhora Negra é que poderá haver verdadeira paz e unidade 
neste mundo. A Nossa Senhora Negra é o único denominador comum entre as 
religiões.  
 
Mas ainda há mais. Sabemos que a força motriz que está levando o mundo para a 
Nova Ordem Mundial foi estabelecida oficialmente em 1 de maio de 1776, quando 
um ex-sacerdote jesuíta, Adam Weishaupt, fundou os Mestres dos Iluministas. Veja 
como Galland continua, "... Santo Inácio de Loyola deu sua espada à Nossa 
Senhora Negra de Montserrat, na Espanha, tornou-se um sacerdote e fundou a 
Ordem dos Jesuítas..." (pg 52). Essa informação inacreditável vincula a adoração 
da Nossa Senhora Negra à ordem dos Mestres dos Iluministas, fundada por um ex-
jesuíta. Tanto a adoração à Nossa Senhora Negra quanto a Ordem dos Jesuítas são 
totalmente católicas romanas.  
 
No entanto, Galland ainda faz mais revelações inacreditáveis em seu livro Longing 
for Darkness. Algum tempo após ter recebido revelações do seu mestre budista 
sobre a Madona Negra, ela estava praticando meditação budista. "... enquanto eu 
estava sentada, Cristo começou a aparecer na minha meditação, depois Maria... 
começei a ver Cristo e a visualizá-lo atrás de mim. Eu o aceitei na minha prática. 
Quando continuei com as meditações diárias, Maria gradualmente tomou lugar à 
minha esquerda, o Buda à minha direita... Maria e Jesus eram minhas testemunhas 
no início; depois, com o tempo, tornaram-se amáveis amigos. A divindade budista 
Tara estava sempre diante de mim." (pg 67-68)  
 
Essas meditações mostram claramente como Satanás está movendo as várias 
religiões falsas neste fim dos tempos. China Galland foi visitada em suas 
meditações budistas ocultistas por três demônios que fingiam ser Jesus Cristo, a 
Virgem Maria do catolicismo romano e a deusa budista Tara. Milhões de outras 



pessoas que praticam meditações de Nova Era similares estão também sendo 
enganadas. Não se engane sobre isto: Satanás está procurando unificar todas as 
religiões do mundo. O denominador comum mais importante nessa Religião Mundial 
que está sendo formada é a adoração à Virgem Maria/Nossa Senhora Negra.  
 
Essa adoração à deusa vincula aproximadamente 75% da população mundial 
(Informações tiradas do "Almanac 1991".)  

• Catolicismo romano: 971 milhões  
• Católica ortodoxa oriental: 164 milhões  
• Budismo/várias seitas: 1 bilhão e 100 milhões  
• Hinduísmo: 690 milhões  
• Religiões de origem japonesa: 230 milhões  
• Religiões tribais: 100 milhões  
• Islamismo: 924 milhões  

Embora no islamismo a Virgem Mãe não seja adorada, o artigo da revista Time 
mencionado anteriormene diz, "Até o Alcorão louva a castidade e a fé da Virgem 
Maria" (pg 62)  
 
* Protestantes: 351 milhões  
 
Até mesmo os protestantes liberais estão modificando suas opiniões sobre Maria. O 
artigo de Time diz, "O téologo John MacQuarrie, da Igreja Anglicana, propôs a 
revisão de dogmas como a Ascensão de Maria aos céus... O teólogo Donald 
Bloesch, da Universidade de Dubuque diz que os colegas protestantes 
conservadores 'precisam ver Maria como santa e como mãe da igreja'. 
Convergências similares ocorrerão em fevereiro de 1992, quando negociadores 
católicos e luteranos nos EUA anunciarão um acordo, que está há vários anos em 
gestação, sobre o papel de Maria." (pg 66)  
 
Neste ponto, temos um total potencial de seguidores nessas falsas religiões de 4 
bilhões e 500 milhões de pessoas.  
 
* Finalmente, a adoração à Virgem Mãe está atraindo muitas feministas do 
Movimento de Nova Era. O artigo da revista Time diz claramente, "Quando João 
Paulo foi sagrado bispo em 1958, ... escolheu como seu moto a expressão latina 
Totus Tuus (Tudo Teu) - referindo-se à Maria, não a Cristo.... João Paulo tornou o 
poder unificador de Maria o centro do seu arsenal papal... Embora o papa exalte 
Maria por sua submissão, é em relação à Deus, não à sociedade machista..." (pg 
64-65). O impacto dessa posição tem sido muito importante nos círculos feministas. 
"Jane Schaberg, chefe do Departamento de Religião na Universidade de Detroit, 
EUA... defende a opinião que Maria, antes do casamento com José, estava grávida 
de outro homem, e era uma mulher liberada, que não se deixava identificar ou 
destruir em seus relacionamentos com os homens." O artigo continua, "... essa 
noção do poder feminino sobrenatural é tentadora... Está havendo um grande 
interesse nas pesquisas sobre deusas e divindades femininas como um antecedente 
ao deus masculino... O judaísmo e o cristianismo têm sido exclusivamente 
machistas, deixando um vazio que requer uma divindade feminina." (pg 65-66).  
 
Assim, você pode ver o tremendo poder de atração que a Virgem Maria, 
especialmente a Nossa Senhora Negra, tem sobre as várias religiões do mundo. 
Satanás implantou engenhosamente a adoração similar a uma deusa em muitas 
falsas religiões do mundo. Incrivelmente, ele conseguiu até corromper o 
cristianismo com o ensino católico romano sobre Maria, a mãe de Jesus. Está 
chegando a hora de unir todas as religiões do mundo e formar o Falso Sistema 
Religioso descrito no livro do Apocalipse.  



As possibilidades são muito grandes.. Apocalipse 17:18 diz, "E a mulher que viste é 
a grande cidade que reina sobre os reis da terra." Quais são as implicações da 
liderança do Falso Profeta desse Sistema Religioso mundial? Apocalipse 13:11-18 
mostra as atividades desse Falso Profeta:  

• Parece um cordeiro (um verdadeiro servo de Jesus Cristo), mas fala como 
dragão (identifica-se como homem de Satanás - verso 11)  

• Exerce todos os poderes e a autoridade da besta, o Anticristo (verso 12)  
• Convence o mundo a adorar a besta (verso 12)  
• Opera grandes sinais e milagres (verso 13)  
• Ordena a construção de uma imagem do Anticristo. Faz com que o sopro da 

vida entre na imagem, para que ela possa falar. Quem não adorar a imagem 
da besta será executado (versos 14-15)  

• O Falso Profeta força toda a população do mundo a receber uma marca na 
mão direita ou na testa, sem o que ninguém poderá comprar ou vender 
nada na economia do Anticristo. Quem se recusar a receber a marca será 
martirizado (Apocalipse 20:4)  

Assim, podemos ver que o Falso Profeta será diretamente responsável pela 
execução de muitos santos de Deus durante a Grande Tribulação. É por isso que 
Deus descreve esse Falso Sistema Religioso como uma grande meretriz que estará 
montada sobre a besta de sete cabeças e dez chifres. Essa mulher representa o 
Falso Sistema Religioso da Grande Tribulação. Ela é retratada "embriagada do 
sangue dos mártires e do sangue das testemunhas de Jesus" (Apocalipse 17:6). 
[Para ver uma gravura da passagem bíblica que descreve a grande meretriz 
montada sobre a besta, dê um clique aqui.]  
 
Agora é hora de discernirmos os sinais dos tempos. Estamos vivendo no período 
que precede a Tribulação. O aparecimento do Anticristo e o estabelecimento da 
Nova Ordem Mundial estão muito próximos. Essa ressurgência do culto à Virgem 
Maria, especialmente à Madona Negra, é um dos muitos sinais de que o início da 
Tribulação está próximo.  
 
Você ouviu The Cutting Edge, um programa de rádio de Old Path Ministries. 


