
 

 

 

_____________________________________________________________ 

C A R T A     C I R C U L A R 

 

O objetivo desta é oferecer informações sobre as atividades do jovem Marcos Tadeu 

Teixeira (Marquinho). Após sério discernimento e leitura atenta de seus escritos (visões, 

alocução interior), a nossa posição atual é a seguinte: 

 Apesar de transparecer nele (Marcos Tadeu) profunda devoção a Nossa Senhora e ao 

Coração de Jesus, os textos das mensagens, que ele diz serem de Maria e Jesus, não apresentam 

nenhum cunho sobrenatural. São postos como provindos de locuções de Jesus e de Maria. Mas 

uma análise, ainda que superficial, mostra que esta atribuição não tem fundamento. Há diversas 

expressões que contradizem frontalmente esta possibilidade mostrando que provém de 

sentimentos do próprio autor. Assim: é óbvio que Jesus jamais usaria a fórmula: “Abençoo-vos 

em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, sendo Ele mesmo o Filho em pessoa  (cf. 

Mensagens do dia 07/01/99). 

 Não se entende também que o próprio Jesus mande as pessoas consagrarem-se ao 

Imaculado Coração de Maria. Isto constitui uma crassa inversão de valores. A teologia não 

ensina: por Jesus a Maria, mas Por Maria a Jesus. Carece também de sentido que Nossa Senhora 

e Jesus apareçam e façam diversas revelações sem um plano comum. 

 Algumas expressões são teologicamente falhas, como p. ex.: 

 “Conceder o dobro daquilo que deu na fonte batismal”. Desconhece os reais efeitos do 

batismo: como se poderá conceder mais que a filiação divina? Ou ainda o “Sagrado Coração de 

Jesus” pode ter sido a “Origem primeira” do Coração de Maria? Certamente não é  esta a ordem 

da Encarnação... 

 Há algumas contradições que alternam ameaças e a Misericórdia divina. 

 Em síntese: as mensagens de Marcos Tadeu Teixeira parecem brotar de seu 

próprio coração, certamente cheio de fé e amor a Jesus e Maria. Expressam uma visão e 

preocupação que se enquadram no contexto de fim e de início de Milênio, cheio de 

contradições e de apreensões, sem uma visão teológica mais aprofundada. 

 Além disso, devemos ter presente que a revelação divina, necessária para nossa salvação, 

encerrou-se com a morte do último Apóstolo. Esta revelação está consignada na Bíblia. 

  TODA E QUALQUER OUTRA CHAMADA REVELAÇÃO/VISÃO/APARIÇÃO 

OU MENSAGEM, não contida na Bíblia, NÃO É ESSENCIAL PARA NOSSA 

SALVAÇÃO. 
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 Mesmo assim, embora não necessária, pode ser acolhida caso tenha sido reconhecida pela 

Igreja, através de seus legítimos representantes, o Papa e os Bispos, enquanto unidos ao  Santo 

Padre. No caso presente, não houve este reconhecimento e, portanto, não podem tais 

mensagens (de Marcos Tadeu Teixeira) serem consideradas como legítimas e merecedoras 

de fé por parte dos fiéis. 

 “As aparições não fazem parte do credo e dos dogmas católicos. Temos a liberdade de 

aceitar ou ignorar essa experiência religiosa... Ninguém é obrigado a seguir os pedidos dos 

videntes... 

 O católico pode confiar na experiência e na mensagem de alguns videntes, mas será uma 

confiança humana, mesmo que haja muitos sinais maravilhosos” (CNBB, Com Maria, rumo 

ao novo milênio, Paulus, 1997). 

 O importante é que tenhamos uma sólida devoção à Mãe de Deus, da Igreja e nossa. 

Falta a muitas pessoas o conhecimento de uma autêntica Mariologia. 

 Com uma especial bênção. 
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