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ORIENTAÇÕES DE ESTUDO  

 

  

  

“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.” Tiago 1:22  

  

Meus irmãos, alunos da Escola de cursos, estamos começando uma jornada de estudo bíblico que trará 

crescimento e amadurecimento em sua caminhada. 

  

Para maior aproveitamento de seu estudo, leia e pratique as orientações abaixo.  

Siga-as para que este seja um tempo real de amadurecimento em sua vida cristã.  

  

• Separe o material de estudo: Bíblia, Apostila, Vídeos aulas, caderno, lápis ou caneta, etc.  

• Separe um dia e horário semanal para estudar em casa e online.  

• Ouça as vídeo-aulas da lição que será ministrada.  

• Estude e pense sobre o texto da lição na apostila e não deixe de ler todas as referências na Bíblia.  

• Anote suas dúvidas e observações em seu caderno.  

• Tenha um alvo. Cada lição traz uma porção importante para entender a sequência da revelação 

bíblica.  

• Tenha liberdade de perguntar ou entregar as suas dúvidas por escrito.  

• No seu dia de estudo em casa, antes de estudar a próxima lição, releia a lição anterior e para 

relembrar o que aprendeu. Utilize a FOLHA DE TAREFAS que vem após cada lição, para meditação e 

fixação.  
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Meditando  

É um recurso para te ajudar a explorar mais o que aprendeu, relembrar e aplicar na sua 

prática de vida cristã. Veja as perguntas, pense e consulte de novo o texto se desejar.  

  

Tarefa Semanal  

As tarefas são os nossos “para casas”. Serão leituras, exercícios escritos e práticos, outras 

meditações, etc. Você deve sempre receber as tarefas como ferramentas para praticar a  

Palavra do Senhor e crescer no propósito de Deus. Não as encare como obrigações 

escolares, mas sim como ações determinadas de um discípulo (a). Caso tenha dúvida em 

uma tarefa, procure o tutor online e ele vai providenciar o esclarecimento.  

Motivos  

Neste item você encontrará sugestões e motivos relacionados com o que foi estudado na 

lição. Ore assim enquanto estiver meditando durante a semana, fazendo as   

 tarefas em seu tempo devocional ou em qualquer momento durante o seu dia.  

 

Para Memorizar  

Cada lição terá um texto bíblico, geralmente apenas um versículo, para ser memorizado.  

Uma boa forma de memorizar é escrever, falar e ouvir muitas vezes o versículo. Crie seu 

meio de memorização!  

Material Complementar  

Serão vídeo-aulas, apostilas, livros e textos complementares, etc., sempre relacionados com 

a lição.  

  

  

  

  

Seja bem-vindo (a) a esta jornada!  

Conte conosco para maiores orientações. 

Cresça em Cristo! Um abraço.  

  

  

  

  

TAREFAS DA ESCOLA Online   

    SEITAS E HERESIAS   

LIÇÃO :   
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LEITURA BÍBLICA  

Gálatas 1:6 a 9  

Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: Se alguém vos pregar outro evangelho além do que 

já recebestes, seja anátema. Leia também Marcos 3:24 e 25  

VERDADE CENTRAL  

O inimigo sempre trabalhou para desviar o povo de Deus da verdade, introduzindo conceitos, filosofias, 

ideias, doutrinas falsas na intenção de gerar discussão e divisão. Uma HERESIA sempre conduz a uma 

DIVISÃO. Por sua vez, a DIVISÃO gera um novo grupo: uma SEITA.  

OBJETIVO DA LIÇÃO  

Identificar as estratégias do maligno que geram divisão pela introdução de heresias, para que possamos 

permanecer firmes na Palavra, em Jesus.  

 
1. O QUE É HERESIA?  

“Interpretação, doutrina ou sistema teológico 

rejeitado como falso pela Igreja. Teoria, ideia, 

prática, etc. que nega ou contraria a doutrina 

estabelecida por um grupo.” Dicionário Houaiss  

O termo heresia foi utilizado primeiramente pelos 

cristãos, para designar ideias contrárias a outras 

aceitas, consideradas como "falsas doutrinas". 

Dicionário Wikipédia  

“É uma negação deliberada da verdade revelada, 

juntamente com a aceitação do erro” M.R.W.  

Farrer, em “Enciclopédia Histórico Teológica da 

Igreja Cristã” - Vol II p 248.  

  

Gálatas 5:19 e 20  

“Ora, as obras da carne são manifestas, as quais 

são: a prostituição, a impureza, a lascívia, a 

idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, 

os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, 

HERESIAS.”  

Dicionário Grego Strongs - #G139 - αίρεσις̔ – 

hairesis - “Uma escolha que gera desunião.”  

  

I Coríntios 12:25  

“Para que não haja divisão no corpo, mas que os 

membros tenham igual cuidado uns dos outros.” 

Dicionário Grego Strongs - #G4978 – σχίσμα – 

schisma – “Uma divisão, um buraco que separa, 

cisma. skhis'-mah  

From G4977; a split or gap (“schism”), literally or 

figuratively: - division, rent, schism.  

  

A autoridade da Bíblia  

Geralmente, as heresias sempre são deturpações 

de algum ponto principal da fé cristã.  

A Bíblia Sagrada é a mais alta autoridade sobre os 

homens. A Bíblia é a revelação da pessoa divina de 

Jesus Cristo. Toda ideia, pensamento, teoria, 

filosofia ou mensagem que traz algo que confronta 

ou tenta anular as verdades bíblicas é uma 

HERESIA.  

Toda ideia contrária gera desunião, traz a operação 

maligna da divisão. Isto é, por si só, suficiente para 

bloquear a continuidade da obra de Deus em uma 

vida, uma família, uma igreja.  

A autoridade da Palavra de Deus não pode nunca 

ser abalada por uma ideia, uma mensagem, uma 

proclamação que gere divisão.  

    SEITAS E HERESIAS   

LIÇÃO 1 :   A Origem das Heresias   
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Para nós hoje, portanto, heresia refere-se à 

escolha de um modo de crer e viver diferente da 

verdade cristã expressa na Bíblia, o que tende a 

formar divisões ou partidos na igreja.  

2. SEITA  

A palavra “seita” vem do latim “secta”, que 

significa “seguidor”.  

É um conceito utilizado para designar, em 

princípio, simplesmente qualquer doutrina, 

ideologia ou sistema que divirja da correspondente 

doutrina ou sistema dominante (ou mais de um, 

quando for o caso), bem como também para 

designar o próprio conjunto de pessoas (o grupo 

organizado ou movimento aderente a tal doutrina, 

ideologia ou sistema), os quais, conquanto 

divergentes da opinião geral, apresentam 

significância social.  

Em nosso contexto, o termo Seita refere-se a um 

grupo que, devido ao ensino de uma heresia, 

escolheu separar-se de outro e passou a seguir 

outras ideias.  

Uma HERESIA sempre conduz a uma DIVISÃO. Por 

sua vez, a DIVISÃO gera um novo grupo guiado por 

distorções de uma HERESIA. Este grupo, 

geralmente, torna-se uma SEITA.  

  

3. RELIGIÃO  

Podemos compreender como “religião”, o 

conjunto de normas e padrões de vida de um 

determinado grupo de pessoas que buscam um 

“contato” com Deus.  

Geralmente, estas pessoas seguem suas crenças, 

distorcidas por heresias, vivendo talvez como uma 

seita, seguindo deuses falsos, mas com o desejo 

sincero de buscar ao Deus eterno e soberano.  

A palavra “religião” vem do latim “religio” e 

“religare”, que significam “prestar culto a uma 

divindade” e “religar”.  

Jesus Cristo é o único que nos liga novamente a 

Deus. Lembre-se das primeiras lições do Módulo 1, 

onde vimos que só Jesus nos leva de volta ao Pai. 

O culto a Deus, que é o relacionamento de 

intimidade com a verdadeira divindade, o Pai, só é 

possível através da obra e vida de Jesus Cristo, que 

nos religa a Deus.  

Portanto, religião é, segundo a teologia bíblica, a 

vida do homem nas suas relações com Deus.  

  

João 14:6  

Jesus é o único Caminho que devemos escolher e 

seguir. Ele é a Verdade e não uma distorção dela. 

Ele é a Vida e não uma tentativa de achá-la. 

Cristianismo não é o que fazemos pra Deus, mas 

sim Cristo em nós!  

A heresia cria um grupo que muitas vezes pensa 

estar se religando a Deus, mas é uma doutrina que 

distorce a verdade prometendo esta ligação do 

homem a Deus. No entanto, utiliza-se do engano e 

da divisão e acaba levando este homem a unir-se 

ou ligar-se a um falso deus.  

Até mesmo uma verdade de Deus, proclamada 

sem o princípio do amor e da unidade, gera 

engano, divisão e desvio eterno.  

  

4. TIPOS DE HERESIAS  

II Pedro 2:1  

“Mas houve também entre o povo falsos profetas, 
como entre vós haverá falsos mestres, os quais 
introduzirão  encobertamente  heresias 
destruidoras, negando até o Senhor que os 
resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina 
destruição.”  

  

Agnosticismo  

É o sistema que ensina que não sabemos, nem 

podemos saber se Deus existe ou não. I João 1.1  

Ascetismo  

É a teoria e prática da abstinência e da mortificação 

dos sentidos em troca de santidade e salvação.  

Ateísmo  

Teoria que nega a existência de um Deus pessoal.  

Deísmo  

Esta heresia proclama que Deus é apenas um ser 

superior que criou um sistema e não tem relação 

nenhuma com o homem, nem pode interferir em 

mais nada do que foi estabelecido 

automaticamente.  
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Dualismo  

O dualismo divide tudo em dois universos de igual 

força e ação; bem e mal.  

Ecletismo  

Esta heresia prega que devemos extrair o melhor 

de todos os sistemas espirituais que existem.  

Empirismo  

Posição filosófica segundo a qual todo o 

conhecimento humano resultaria da experiência e 

não dá razão ou do intelecto.  

Epicurismo  

Esta heresia nasceu na escola do grego Epícuro e 

afirma que o prazer é o que há de mais importante 

para o homem. Se for prazeroso, eu busco. Se for 

doloroso, eu rejeito.  

Esoterismo  

O esoterismo é uma ramificação do espiritismo e 

se concentra no estudo dos símbolos como a razão 

da vida e de todo o universo.  

Espiritualismo  

Doutrina que ensina a centralidade do espírito e 
dos espíritos. O espiritismo é a principal religião 
do espiritualismo.  Aceitam  a 
 evolução  e reencarnação de espíritos.  

Estoicismo  

Esta doutrina ensina que o homem pode se tornar 

insensível aos males pela obediência às leis do 

universo e que as virtudes trarão ao homem a 

sabedoria e felicidade.  

Evolucionismo  

O Evolucionismo ensina que o homem não é 

criação plena de Deus, mas resultado natural do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do cosmos.  

Gnosticismo  

Esta heresia ensina que o homem, pelo 

conhecimento de todas as coisas, pode se salvar.  

Humanismo  

É a filosofia que o homem é o centro de tudo, 

autossuficiente, e não precisa de Deus.  

Liberalismo  

É liberdade mental sem reservas. Esse sistema 

afirma que o homem em si mesmo é bom, puro e 

justo. Não há um inferno literal. O nosso futuro é 

incerto, a Bíblia é falível e Deus é um Pai universal, 

de todos, logo, por criação somos todos seus filhos, 

tendo nossa felicidade garantida.  

Materialismo  

Ensina que a matéria é incriada e indestrutível, o 

centro e a fonte de tudo para o homem.  

Panteísmo  

Esta heresia ensina que Deus e o mundo criado são 

a mesma coisa indivisível.  

Pietismo  

Doutrina que ensina o cristão a interpretar todas 

as coisas espirituais à luz de suas experiências 

sentimentais pessoais.  

Pluralismo  

O pluralismo prega que existem vários mundos, 

várias dimensões, e que cada um deles têm seu 

próprio deus a ser seguido.  

Politeísmo  

Crença em mais de um Deus. As forças e elementos 

da natureza são deuses. Há deuses para os 

sentimentos, para as atividades humanas e até 

mesmo deuses domésticos. Os hindus, por 

exemplo, têm milhões de deuses que associam às 

suas diversas religiões.  

Positivismo  

É o culto às coisas criadas em lugar do Criador. 

Romanos 1.25. Ensinam que não há nada de 

sobrenatural, tudo está baseado em ciência.  

Racionalismo  

O racionalismo diz que nossa capacidade de pensar 

é tudo. Ensina que não podemos crer naquilo que 

não pensamos. Se pensamos, então já temos toda 

a verdade em nós mesmos.  

Unitarismo  

Filosofia religiosa que nega a Divindade de Jesus 

Cristo, embora o venere. É uma filosofia criada 

dentro do protestantismo que afirma dentre 

outras coisas, a salvação de todos. Não crê em toda 

a Bíblia, no pecado nem na Trindade.  

Universalismo  
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Pensamento religioso da Idade Média que estendia 

a salvação ou redenção a todo gênero humano. É, 

talvez, o precursor do movimento ecumênico 

moderno. O centro da história é o povo judeu, por 

sua aliança com Deus e depois, a Igreja cristã. 

Afirma que a redenção é universalmente imposta 

a todas as criaturas.  

  

As Heresias que vimos na História da Igreja:  

O Gnosticismo  

Os gnósticos afirmavam que havia dois universos 

distintos e completamente separados: o mundo 

material e o mundo imaterial. O material era 

totalmente maligno e o imaterial bom.  

O Maniqueísmo  

Havia um homem chamado Mani, que pregava 

uma eterna luta entre o bem e o mal, a luz e as 

trevas. Ele fazia com que as pessoas acreditassem 

que ainda era possível um fracasso de ambos os 

lados.  

O Neoplatonismo  

Esta heresia foi estabelecida a partir de 

ensinamentos de Platão, um filósofo grego. Eles 

afirmavam que a salvação não dependia de Jesus, 

da cruz ou de nenhuma outra coisa. Cada um, por 

meditação, contemplação e outras disciplinas 

místicas, poderia reabsorver a essência divina, 

tornando-se divino.  

Ebionismo  

Alguns ensinavam que Jesus não era o filho de 

Deus. Ele deveria ser apenas o sucessor de Moisés, 

nunca uma pessoa da Trindade.  

Marcianismo  

Houve um homem chamado Marcião, que 

ensinava a existência de dois deuses; um criador e 

outro redentor. Um era o deus do Antigo 

Testamento, e outro era o deus do Novo 

Testamento.  

Montano, um dos que havia se convertido a Jesus, 

foi distorcendo a verdade bíblica e pregava que 

Jesus já estava voltando. Todos deveriam 

obedecer ao Espírito Santo através das revelações 

e mensagens de Montano.  

  

5. A ORIGEM DAS HERESIAS, DA DIVISÃO, DA 

REBELDIA CONTRA A VERDADE DE DEUS.  

 A rebelião de Satanás - Ezequiel 28:14-18 / 

Isaías 14:12-15  

A heresia e o sectarismo nasceram no coração de 

Satanás, quando ele se ensoberbeceu, rebelou-se 

e desejou tomar o lugar do Criador. Sua escolha 

formou um grupo de demônios (seita) e eles 

divulgam hoje a sua religião.  

 A rebelião do homem - Genesis 3:1-6  

O primeiro casal criado abandonou a verdade que 

ouviram de Deus e escolheram a heresia vinda de 

Satanás. Tentam adquirir conhecimento e 

crescimento espiritual, independente do seu 

relacionamento com Deus. É a origem da heresia e 

da falsa religiosidade no coração humano!  

 A rebelião da sociedade humana - Genesis 

11:1 a 9  

Os habitantes da terra tentaram construir uma 

torre para se religar a Deus. É a religiosidade 

tentando resolver o problema do pecado que nos 

separa do Senhor.  

  

O MOTIVO DAS HERESIAS HOJE.  

Romanos 16:17 e 18 “Rogo-vos, irmãos, que noteis 

os que promovem dissensões e escândalos contra 

a doutrina que aprendestes; desviai-vos deles. 

Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, 

mas ao seu ventre; e com palavras suaves e lisonjas 

enganam os corações dos inocentes.  

II Timóteo 3:1 a 7 “Sabe, porém, isto, que nos 

últimos dias sobrevirão tempos penosos; pois os 

homens serão amantes de si mesmos, 

gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, 

desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem 

afeição natural, implacáveis, caluniadores, 

incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, 

atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do 

que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, 

mas negando-lhe o poder. Afasta- te também 

desses.  

Porque deste número são os que se introduzem 

pelas casas, e levam cativas mulheres néscias 

carregadas de pecados, levadas de várias 
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concupiscências; sempre aprendendo, mas nunca 

podendo chegar ao pleno conhecimento da 

verdade.  

  

6. COMO IDENTIFICAR HERESIAS  

• Jesus é o centro do cristianismo, da 

verdade bíblica, do Reino de Deus. Tudo o 

que nos conduz para longe de Jesus é 

heresia.  

• Se uma religião, seita ou filosofia negar ou 

desacreditar a Mensagem da Cruz, ali está 

a raiz da heresia.  

Normalmente, uma seite sempre negará algum 

aspecto do plano de salvação em Jesus.  

• A melhor forma de se identificar uma 

mentira é estar bem fundamentado na 

verdade. Por isso, reestude sempre as 

doutrinas bíblicas no Módulo 1, 

principalmente a matéria O Plano de Deus.  

• Mesmo as verdades bíblicas, sem amor, 

gerando divisão, são heresias que 

trabalham contra a unidade do Corpo de 

Jesus Cristo.  

O que estou ouvindo está em desarmonia com a 

Bíblia? O argumento é bíblico, extra bíblico ou anti-

bíblico.  

O que estou ouvindo é o ensino completo? Muitas 

doutrinas falsas apenas rejeitam partes da 

verdade.  

O que estou ouvindo é coerente com os fatos 

bíblicos? Muitos ensinos parecem corretos, mas 

contradizem fatos históricos ou declarações de 

Deus em Sua Palavra.  

O que estou ouvindo é coerente com os princípios 

de Deus? Muitas heresias parecem convincentes, 

mas contradizem princípios eternos de Deus 

expostos em Sua Palavra.  

Você poderia listar e anotar exemplos destas 

afirmações acima?  

 

Para enriquecer este tópico, lembre-se da Lição 19 

- “Interpretação Bíblica”, no Módulo 3.  

  

7. AS PRINCIPAIS CONSEQUENCIAS DE HERESIAS 

NA NOSSA VIDA PESSOAL, FAMILIAR E 

MINISTERIAL.  

   

Quando estudamos sobre as religiões e seitas, 

vemos que elas não são baseadas em mentiras ou 

em falsas coisas inventadas por uma mente 

brilhante.  

Toda heresia advém de uma verdade, porém uma 

verdade distorcida.  

Estas pequenas distorções da verdade vão levando 

uma pessoa ao isolacionismo, ao domínio legalista 

dos hábitos e à manipulação de seguidores.  

Como podemos identificar estas pequenas 

heresias atuando dentro de nós?  

• Quando uma interpretação bíblica é 

forçada para atender a uma necessidade 

pessoal.  

• Quando uma prática congregacional leva as 

pessoas a valorizarem mais as experiências 

do que o estudo simples da  

Bíblia.  

• Quando achamos que os costumes e 

hábitos são o meio pelo qual receberemos 

poder de Deus.  

• Quando nossos valores e crenças nos levam 

a fazer acepção de pessoas e isolálas.  

• Quando praticamos algo só para alívio na 

consciência, substituindo a graça de Deus.  

• Quando a insubmissão nos leva a gerar 

fofocas, partidos, divisões no meio da 

Congregação.  

Anote outros exemplos que nos ajudam a identificar heresias na nossa vida hoje:  
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1    

2    

3    

4    

5    

  

Anote algumas sutis atitudes, baseadas nas heresias listadas na lição, que podem estar entre nós hoje, 

causando grandes danos pessoais e comunitários.  

  

1    

2    

3    

4    

5    

  

Quais são as estratégias bíblicas contra heresias?  

Leia: Efésios 5:15 a 21 e 6:10 a 18  

Sobre isso, faça a tarefa indicada na página Tarefas da Escola Online.  
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Meditando  

Tenha um tempo diante do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que te mostre quais são as 

sutilezas do diabo ao nosso redor, nas coisas diárias, valores da sociedade, costumes do povo, 

que são heresias nos levando para longe da verdade pura de Deus.  

 

- Programa-se para rever os fundamentos da Verdade na Matéria Plano de Deus - Módulo  

 

- Leia os textos bíblicos abaixo e pesquise: Este texto me ensina algo sobre a origem de 

heresias? Ele me adverte sobre algum perigo? Ele me ensina como evitar o engano da 

heresia?  

  

Mateus 24:4,5,11,23-25 e 13:18,25  

Gálatas 1:6-9 / II Coríntios 4:4 e 11:3,4,13-15 / I Timóteo 4:1,2 / Colossenses 2:8,9 Efésios 

4:11-15,17,18 / I João 2:18,19 4:1-6  

Motivo de Oração da Semana  

Coloque diante do Senhor sua mente, tudo o que já recebeu, ouviu, viu; através da televisão, 

filmes, livros, revistas, conceitos e filosofias “do bar” ou “do salão de beleza”.  

Peça ao Senhor por uma limpeza completa de toda impureza que nos afasta da doutrina 

bíblica.  

Para Memorizar  

Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados 

do Maligno. Efésios 6:16  

 Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: Se alguém vos pregar outro 

evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1:9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TAREFAS    

SEITAS E HERESIAS   

LIÇÃO 1 :   A Origem das Heresias   
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LEITURA BÍBLICA  

Gálatas 1:6 a 9  

Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: Se alguém vos pregar outro evangelho além do que 

já recebestes, seja anátema. Leia também Marcos 3:24 e 25  

VERDADE CENTRAL  

O maligno sempre trabalha para distorcer a verdade. Somente a verdade, pura e simples, pode nos assegurar 

vitória sobre heresias. Nem mesmo a “estrutura espiritual” das instituições podem nos enganar.  

OBJETIVO DA LIÇÃO  

Não atacar uma religião, mas ver os defeitos, as ciladas do maligno, a fim de não cairmos nas heresias, e 

também, por amor, ministrar a quem está caminhando cegamente para a perdição.  

 
Na matéria “História da Igreja” estudamos sobre a origem da chamada Igreja Católica Apostólica Romana, 

vimos algumas de suas doutrinas e mais:  

• Ela vem das raízes do cristianismo no  

Século I.  

• Após a institucionalização da igreja pelo imperador romano Constantino (século IV), o cristianismo 

tornou-se religião oficial do império romano e se fundiu com ele.  

• A conversão a Jesus Cristo deixou então de ser pelo arrependimento de pecados e pela fé no senhorio 

e sacrifício de Jesus, para ser apenas uma “mudança de religião”.  

• Durante os séculos a igreja foi afastando-se dos escritos apostólicos por causa da mistura com o 

paganismo grego e religiões orientais. Como não havia conversão genuína, o cristianismo foi sendo 

adaptado às diferentes crenças, promovendo um sincretismo religioso.  

• A liderança da igreja afastou-se da Bíblia e, cada vez mais, introduziu novas e estranhas doutrinas na 

igreja.  

• A corrupção espiritual e moral na igreja levou muitos homens, principalmente a partir do século XVI, 

a romperem com o governo da igreja de Roma com o seu bispo (papa) e buscarem uma reforma 

bíblica nos ensinos e práticas da igreja. Surgem as igrejas protestantes ou evangélicas.  

A Igreja Romana deixou de ser apostólica a muito tempo.  

A Igreja Romana precisa voltar às genuínas raízes apostólicas cristãs.  

Se isso não for possível à instituição romana, é possível para as vidas que nela estão.  

  

DOUTRINAS PRINCIPAIS:  

Algumas das doutrinas heréticas foram surgindo e se desenvolvendo até serem declaradas oficiais em um  

Concílio. Os principais Concílios que oficializaram grande parte das doutrinas católicas romanas foram:  

    SEITAS E HERESIAS   

LIÇÃO 2 :   O  Catolicismo Romano   
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• Concílio de Trento (1545-1563)  

• Concílio Vaticano I (1869-1870).  

  

1. Ano 1870 - Infalibilidade papal e sucessão apostólica.  

Esta doutrina romana diz que Pedro foi o primeiro bispo de Roma e a igreja foi construída sobre ele.  

Baseiam-se em Mateus 16:18,19 /Lucas 22:32 / João 21:15-17.  

O “papa” (bispo de Roma) é o sucessor de Pedro, infalível em seus ensinos e decisões sobre a fé e a moral.  

Começou a surgir então, o desejo do bispo de Roma de confirmar sua autoridade sobre as outras igrejas.  

  

Base bíblica para a verdade.  

• Leia Mateus 16:15-18 e note que a “pedra”, é a revelação que o Pai trouxe sobre o próprio Jesus.  

• O próprio Pedro afirma que esta “Pedra” fundamental da Igreja é Jesus: I Pedro 2:48.  

Leia também: I Coríntios 10:4 / Mateus 7:24  

• Pedro foi um líder no meio dos apóstolos originais de Cristo, e lançou com eles o fundamento da 

Igreja.  

Efésios 2:20. Temos as palavras dos apóstolos, inclusive Pedro, registradas nas Escrituras e só elas são 

infalíveis. Veja o que Pedro e Paulo dizem: II Pedro 1:20,21 / II Timóteo 3:16,17  

• Pedro foi líder da Igreja em Jerusalém e não se há nenhuma prova de que tenha pastoreado a Igreja 

em Roma. Acredita-se apenas que ela tenha estado em Roma, martirizado e morto em uma 

perseguição de Nero em 64 d.C..  

• Pedro era casado: Mateus 8:14 / I Coríntios 9:5. Nunca aceitou veneração de ninguém: Atos 

10:25,26.  

Ele era líder, mas prestava conta aos outros líderes da Igreja em Jerusalém: Atos 11:1-4. Precisou ser 

repreendido por Paulo por causa de uma falha: Gálatas 2:11-14. Não vivia cheio de ouro e prata, mas sim do 

poder de Deus: Atos 3:6. Os “papas” parecem ser sucessores deste apóstolo?  

  

2. Ano 431 - O Culto a Maria.  

• Na igreja romana, o centro do culto e devoção não é exclusivamente Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 

Maria ocupa lugar de destaque e até mesmo de superioridade em muitos corações.  

• Atribui-se a Maria o ofício de intercessora, mediadora e até auxiliar na salvação.  

• Maria é chamada “Rainha do Céu”, título também dado a outras “deusas” pagãs do passado, como 
Diana: Atos 19:27,35. Essa é mais uma “mistura” que entrou no cristianismo. É o disfarce de um 
mesmo principado maligno. Veja como Deus condenou a adoração ou veneração da “rainha dos 
céus”: Jeremias 7:18 / 44:1619.  

• No Concílio de Éfeso em 431, Maria foi declarada “Mãe de Deus”. A partir daí a heresia foi se 

confirmando.  

• A expressão “imaculada conceição de Maria", de acordo com o Papa Pio IX em1854, ensina que Maria 

nasceu sem o pecado original.  
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• A Igreja Católica crê na virgindade perpétua de Maria. Eles afirmam que mesmo depois de conceber 

Jesus, ela continuou virgem e não teve outros filhos, pois isso a tornaria maculada ou impura.  

• A Igreja Católica crê na assunção da virgem Maria: A “Imaculada Mãe de Deus”, a “sempre Virgem 

Maria”, tendo completado o decurso da sua vida terrena, foi assunta, corpo e alma, para a glória 

celestial. - Papa Pio XII, 1/11/1950  

  

Base bíblica para a verdade.  

• A igreja evangélica atribui a Maria, como a qualquer outro importante personagem bíblico do Novo 

Testamento, o reconhecimento e exemplo de vida consagrada a Cristo. Além disso, reconhecemos 

que foi a mais feliz, bemaventurada, de todas as mulheres na terra, por ser escolhida para gerar Jesus 

como homem. Lucas 1:42,45,48. Apenas não podemos concordar que se diga que Maria é o que 

nunca foi e nunca alegou ser.  

• Em nenhuma carta dos apóstolos, no Novo Testamento, há as alegações sobre Maria que a igreja 

romana afirma.  

• As palavras de Jesus e de Maria deixam clara sua posição.  

• Maria, como todos os salvos, foi uma jovem escolhida pela graça de Deus e não por seus próprios 

méritos. Lucas 1:28-30  

• Maria era virgem quando concebeu Jesus, mas teve outros filhos comuns. Isso não a desmerece, pois 

Deus ama a família. João 2:12 / 7:3,5,10 / Mateus 12:46.47 e 13:55,56 / Marcos 3:31 / Lucas 8:19 / 

Atos 1:14 / I Coríntios 9:5 / Gálatas 1:19.  

• O romanismo diz que a expressão “irmãos” se refere a parentes ou primos de Jesus. É uma 

interpretação interesseira. Em Lucas 1:36 e Marcos 6:3-5 estão diferenciados  

“irmãos” e depois “parentes”. Além disso, Mateus 1:25 diz que ela foi virgem somente “enquanto 

não deu a luz” a Jesus.  

• Jesus amava e respeitava a sua mãe terrena, mas sempre deixou claro que, no seu trabalho de 

salvação, Maria e seus irmãos não tinham como participar: João 2:3,4 e 19:25-27 / Mateus 12:46-50  

• Jesus é o nosso único intercessor e mediador: I Timóteo 2:5 /I João 2:1 / Hebreus 7:25.  

• Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador: Atos 4:12 / Filipenses 2:9-11  

• Jesus, como Deus, é eterno criador e existe muito antes de Maria: João 1:1-3 /Hebreus 1:1-4 / Cl 2:9  

• Maria não foi concebida sem pecado: Romanos 3:23. Só Jesus nasceu sem pecado: Lc 1:34,35 Hb 

7:26.  

• A própria Maria reconheceu que a encarnação de Jesus era salvação para ela também: Lucas 1:46.  

  

3. A veneração e invocação dos “santos”.  

• Originalmente no cristianismo, a igreja tinha o costume de realizar cultos a Deus nos cemitérios, ao 

lado da sepultura dos mártires, em memória e reconhecimento ao seu bom exemplo de fé. Com a 

corrupção moral e espiritual da igreja, a partir do século III e IV, iniciou-se a mentalidade idólatra 

desta doutrina.  

• A Igreja Romana afirma que “santos” são pessoas falecidas que receberam uma graça especial de 

Deus, reinam com Cristo e podem realizar milagres. Estas pessoas merecem o reconhecimento dos 
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fiéis na terra, e devem ser venerados e invocados, a fim de intercederem junto a Deus pelas respostas 

às orações do devoto.  

• É aberto um processo legal na igreja Romana e o papa, com o mais alto clero, é o responsável por 

julgar, reconhecer e oficializar um “santo”. O processo é a “beatificação” (veneração ainda local e 

opcional) e depois a “canonização” (registro e veneração em toda a igreja romana. Culto obrigatório). 

O  

“beatificado” precisa ter tido uma vida heroica e poderes milagrosos. Para ser elevado a “santo” 

precisa realizar pelo menos dois milagres.  

• Para fugir da condenação da idolatria ensina-se que há diferença entre veneração (uma adoração 

mais branda, oferecida aos santos e a Maria) e adoração (oferecida somente a Deus). Dizem também 

que a veneração pode ser: dulia (veneração aos santos), hiperdulia (veneração a Maria) e latria 

(adoração a Deus).  

• Afirma-se que as relíquias e imagens ligadas aos santos, podem transmitir graça aos devotos.  

  

Base bíblica para a verdade.  

• A teologia romana tenta usar textos bíblicos para apoiar essa heresia: Romanos 15:30 / Tiago 5:16 / 

Lucas 16:27,28 / I Coríntios 12:25-27. Veja se estes textos têm algo a ver com a veneração de 

“santos”! Pelo contrário, alguns deles poderiam condená-la.  

• A Bíblia nos ensina que não há comunicação entre vivos e mortos, a não ser o engano: Lucas 16:22-

31  

• Só há um suficiente mediador entre nós e Deus: Jesus Cristo: I Timóteo 2:5.  

• Basta consultar um dicionário para ver que veneração e adoração não têm esta diferença que o 

romanismo quer fazer. Uma das palavras mais usadas na Bíblia para “adoração” (proskuneo), tem o 

sentido de “prostrar-se, reverenciar”. Outras significam “beijar” etc. O que é isso que se faz no culto 

aos “santos”? Faz-se uma diferença teológica, mas, na prática, não há nenhuma diferença.  

• Deus nos adverte a não fazer e nem curvarse ou devotar-se diante de qualquer objeto ou imagem, 

pois é idolatria e demônios roubariam esta adoração: Êxodo 20:35,22,23 / Levítico 26:1 / 

Deuteronômio 4:12,15-18 e 7:25,26 27:15 / Isaías 30:22 / Romanos 1:23-25 / I Coríntios 10:14-22.  

• Obras de arte são uma coisa, imagens são outra. A serpente de bronze no deserto é um tipo profético 

de Jesus na cruz, levando a nossa maldição e doença. Essa serpente não foi venerada. Números 

21:8,9.  

• Até as roupas de Paulo eram cheias de unção, mas ele nunca aceitou veneração ou adoração. Atos 

19:11,12 e 14:14,15.  

• Não podemos nos esquecer de que a Bíblia chama de santos, a todos os remidos e salvos por Jesus 

Cristo. “Santo” é uma palavra que significa “separado” do pecado, das trevas e do diabo, para a luz, 

servindo a Deus em novidade de vida. I Pedro 2:9 / I Coríntios 2:2 / Apocalipse 1:5,6.  

• Todos os salvos são sacerdotes e, glória a Deus, podemos entrar na presença do Pai com ousadia pelo 

sangue de Jesus e orar, adorar, interceder em nome de Jesus. Hebreus 4:14-16 e 10:19-22.  

• Somos ministros e discípulo de Jesus para fazer em Seu nome, as Suas obras. João 14:12-15 / Marcos 

16:15-18.  
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4. O Purgatório.  

• Essa heresia foi introduzida no século VI pelo papa Gregório I. É uma influência do budismo e outras 

religiões antigas. Ensinam que o purgatório é um lugar intermediário entre o céu e inferno, onde 

pecadores ainda são penalizados e purificados. Este lugar é para aqueles que não são tão maus para 

o inferno e nem tão bons ainda para o céu.  

• Dizem que, mesmo para muitos arrependidos que escaparam do inferno, a justiça divina ainda não 

foi satisfeita e por isso precisam do purgatório.  

• Essa heresia diz que só os cristãos que chegaram a um estado de perfeição vão diretamente para o 

céu. Vão para o purgatório os adultos não batizados, aqueles batizados que cometeram os pecados 

mortais e aqueles que morrem com certo grau de pecados. Os sofrimentos e o tempo no purgatório 

dependem da gravidade e quantidade de pecados. As crianças não batizadas vão para o “limbo” onde 

não sofrem, mas também não tem nenhuma alegria.  

• As missas promovidas por parentes, as orações pelos mortos e as esmolas e dádivas feitas a favor da 

igreja podem encurtar, aliviar ou eliminar a pena da alma no purgatório.  

• A igreja Romana, mais uma vez, tenta adaptar textos bíblicos isolados à sua doutrina: Mateus 

12:32,36 e I Coríntios 3:15. Eles ainda usam como maior base, um livro apócrifo: II Macabeus 12:39-

45.  

  

Base bíblica para a verdade.  

• Basta entendermos um pouco mais sobre a obra de redenção de Jesus na cruz e ressurreição, para 

vermos que essa é uma heresia absurda e anticristã. É uma contradição e negação à cruz de Jesus.  

• Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus: Romanos 8:1 e 5:1,2.  

• Deus não precisa lançar ninguém em purgatório, pois o sacrifício de Seu Filho já foi completo, 

eficiente e suficiente: Hebreus 5:9 / 7:25 / 9:12,14 e 10:12.  

• Se o crente em Cristo pecar, arrepender-se e confessar, o sangue de Jesus é poderoso para o purificar: 

I João 1:7-9 e 2:1.  

• O verdadeiro cristão é salvo e sabe disso: Romanos 8:16-18 / II Coríntios 5:8 / Filipenses 1:21-23.  

• Salvação ou perdição eterna decide-se antes da morte física. Ouça Jesus: João  

3:16,18 / 5:24 e 6:40  

  

Veja também Hebreus 9:27.  

• Ao ladrão que se arrependeu na cruz, Jesus disse “hoje mesmo estarás comigo no paraíso”: Lucas 

23:23.  

• E quanto às crianças, Jesus disse: Mateus 19:14.  

  

5. Anos 1545 a 1563 - A missa e os sacramentos.  

• A doutrina sacramental romana tornou-se oficial no Concílio de Trento.  

• A palavra latina “sacramento” significa “mistério”. Refere-se aos sete ritos que Roma decretou como 

transmissores de graça divina, independente da fé do participante. Este ensino equivocado diz que 
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não basta a fé, pois é o ato do “sacramento” que transmite a benção e a graça. Os principais 

sacramentos são a ceia (chamada de eucaristia - “ação de graças”) e o batismo.  

A ministração da maioria dos sacramentos é paga.  

• A respeito do batismo, ensina-se que ele, como ato, confere a graça da regeneração e salvação. Por 

isso, batizam-se crianças recém-nascidas.  

• A palavra latina “missa” refere-se ao culto na igreja romana, mas relaciona-se diretamente com o 

“sacramento” da  

Eucaristia (ceia).  

• Ensinam a “transubstanciação”: os elementos pão e vinho são transformados no sangue e corpo de 

Jesus. Portanto, há uma renovação do sacrifício de Jesus na cruz. A hóstia (pão), então, é adorada. 

Somente o sacerdote (padre) bebe do vinho.  

• Ainda podemos citar o sacramento da penitência.  

Aquele que pecar após o batismo, ainda que perdoado por Deus e livre do castigo eterno, precisa se livrar 

das consequências temporais do pecado, mediante atos determinados pela igreja: as penitências.  

Entre estes atos, estão as indulgências (perdão de pecados, mediante doação de uma oferta para a igreja).  

Tudo isso está relacionado com outras heresias como a obrigatoriedade da confissão ao sacerdote, o “poder” 

do sacerdote para absolver alguém do pecado e etc.  

  

Base bíblica para a verdade.  

• Como sempre, interpretações de textos fora do seu contexto são usadas. Mais uma vez a eficácia do 

sacrifício de Cristo é diminuído ou anulado.  

• A Bíblia nos ensina que o cristão é salvo pela fé e deve aprender a viver pela fé: Efésios 2:8 / Romanos 

1:17 e 5:1,2 / II Coríntios 5:7 / Hebreus 11. Não é o ato da ceia ou do batismo que transmite a graça, 

mas é a fé que se apropria da benção declarada no ato do batismo ou da ceia.  

• A Igreja Romana interpreta I Coríntios 15:24-26 de forma literal e afirma que as expressões “em 

memória” e “anunciam a morte do Senhor”, significam renovação do sacrifício do Calvário. Basta 

recorrer ao dicionário e aprender que são expressões totalmente diferentes de renovação.  

• O pão e vinho não se transformam. É a fé do crente que recebe do poder do sacrifício eterno de Cristo 

na cruz. O sacrifício de Jesus é eterno e suficiente, sem precisar ser repetido: I Pedro 3:18 / Hebreus 

7:26,27 / Hebreus 9:24-28 e 10:12-14 / Romanos 6:9,10.  

• Veja em I Coríntios 10:16,17 que o Corpo de Cristo não é literalmente o pão, mas a comunhão com 

os irmãos que compõem a igreja. A igreja é o Corpo espiritual de Cristo na terra: I Coríntios 12:27 / 

Colossenses 1:18.  

• Todos devem participar do cálice: I  

Coríntios 11:18.  

• O batismo cristão verdadeiro é um selo espiritual da sua experiência de morte e ressurreição com 

Cristo: Romanos 6:4,5 / Colossenses 2:12. Não é a água que nos regenera, mas sim o poder do 

Espírito  

Santo de Deus, mediante a fé em Jesus: Tito 3:5-7.  

• O batismo requer antes, arrependimento do pecado e fé em Jesus: Atos 2:36,38,41  
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6. A igreja e a tradição.  

• Afirma-se na igreja romana que a tradição da igreja tem autoridade igual à Bíblia. Daí então, declaram 

que somente o papa e os sacerdotes, que são “infalíveis”, podem interpretar corretamente as 

Escrituras, para que a igreja não seja invadida por “heresias”. Declaram ainda que todas as doutrinas 

da igreja romana são divinas, mesmo que não tenham fundamento bíblico.  

Usa-se o texto de II Pedro 3:16 e Atos 8:30,31.  

  

Base bíblica para a verdade.  

• A Reforma que estava acontecendo na igreja, incentivava as pessoas a voltarem a ler as Escrituras 

como única regra de fé e prática do cristão. A partir do Concílio de Trento (1545-1563), como reação 

à Reforma, a liderança romana teve de inventar afirmar essa doutrina da tradição da igreja a fim de 

que as pessoas não percebessem a necessidade de examinar a Bíblia, pois certamente descobririam 

muitas contradições com as Escrituras Sagradas. Isso privou as pessoas de julgarem as doutrinas 

estranhas que apareciam e receberem revelação pessoal do Espírito de Deus, dando liberdade a 

qualquer heresia, como se fosse palavra de Deus.  

• É verdade que há ministérios na igreja para ensinar a Palavra de Deus (Efésios 4:11-15), mas também 

devemos aprender a Palavra de Deus com o Espírito Santo: I João 2:20,27.  

• Jesus e os apóstolos recomendaram a meditação e exame das Escrituras: João 5:39 / II Timóteo 3:15-

17 / II Pedro 1:16,20,21  

• Em II Pedro 3:16,17 o apóstolo Pedro adverte que muitos estavam deturpando os escritos de Paulo 

por falta de entendimento. É por isso que devemos ler toda a Bíblia para não deturparmos textos 

isolados.  

  

• Os cristãos recém-convertidos em Beréia examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas 

eram mesmo assim. Foram chamados de “nobres”: Atos 17:11.  

• Paulo afirma que submetia seus ensinos às Escrituras: I Coríntios 15:3,4.  

• Pedro, que dizem ser o primeiro papa, ensinava com base nas Escrituras: I Pedro  

2.  

• Muitos antepassados da Igreja discordaram da tradição equiparada às Escrituras. Exemplo: “A 

tradição sem a verdade, é o erro envelhecido” (Cipriano, Sec III). “Ha coisas que se inventam e se 

apresentam como tradições apostólicas, sem a autoridade e testemunho das  

Escrituras, serão atingidas pela Espada de Deus” (Jerônimo - tradutor da ‘Vulgata’, a tradução oficial 

da Bíblia usada pela Igreja Romana).  

  

7. Os livros apócrifos (“ocultos; impuros”).  

O desrespeito pelas Escrituras e o desejo de manter doutrinas heréticas sem questionamento, levou também 

o Concílio de Trento ao acréscimo de sete livros ao cânon do Antigo Testamento e mais alguns acréscimos 

aos livros de Ester e Daniel.  
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Meditando  

Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se 

fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não  

em Cristo. Colossenses 2:8 

   

  

  

   

LEITURA BÍBLICA  

Marcos 13:22  

Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até 

os escolhidos.  

VERDADE CENTRAL  

Estamos vivendo tempos de muitas doutrinas que parecem cristãs, mas são falsas.  

Só a dependência completa do Espírito Santo nos assegura firmeza e fidelidade a Jesus Cristo.  

OBJETIVO DA LIÇÃO  

Conhecer as sutilezas das heresias que fundamentam algumas seitas, a fim de não cairmos em armadilhas 

do inimigo e podermos amar e alcançar outras vidas.  

 
Por que a expressão “pseudocrístão”?  

Cristão é aquele que é igual a Jesus Cristo.  

Um grupo de pessoas que podem se chamar de 

cristãs, ou religião cristã, é sem dúvida, o Corpo de 

Cristo, andando em absoluta submissão ao 

governo Dele.  

Qualquer outro grupo, mesmo proclamando ser 

cristão, que não se submete de forma irrestrita ao 

governo de Jesus Cristo, nunca pode ser chamado 

de cristão. É falso, é pseudocrístão.  

Algumas seitas ou grupos religiosos reivindicam o 

nome “cristão” para si, sem apresentarem, sequer, 

prova de semelhança com Jesus. Muitos até 

proclamam mensagens que diminuem a pessoa de 

Jesus Cristo.  

Novamente nosso objetivo não é de criticar as 

pessoas, muito menos desrespeitá-las em sua fé, 

mas comprovar as heresias, as doutrinas sem 

fundamento bíblico, que levam tantas vidas ao 

engano e perdição.  

Queremos nos guardar, proteger nossos 

discípulos, mas acima de tudo, capacitar-nos para 

alcançar com amor as vidas que estão debaixo de 

algum destes enganos.  

  

O ADVENTISMO  

“Advento” = adventus, vinda, chegada.  

Movimento que surgiu na década de 1830, 

baseado em “revelações bíblicas” sobre a volta 

eminente de Cristo, começando com William 

Miller, um ministro batista de Nova York e seus 

seguidores.  

A data de 1843/1844 foi marcada para a volta de 

Cristo. Como não ocorreu, Miller se decepcionou, 

arrependeu-se e abandonou as idéias. Mas as 

sementes germinaram em outros que tentaram 

explicar a decepção com novas heresias e novas 

datas do advento de Cristo.  

Hiram Edson reinterpretou os ensinos de Willer e 

juntamente com uma “profetiza” - Ellen G. White - 

    SEITAS E HERESIAS   

LIÇÃO 3 :   Seitas Pseudocrístão   
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lançaram os alicerces do “Adventismo do Sétimo 

Dia”.  

Em 1863 a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi 

oficializada em Michigan, tendo a Sra. White como 

líder. Seus escritos e profecias passaram a ter 

autoridade normativa e alguns até os equiparam às 

Escrituras.  

  

DOUTRINAS PRINCIPAIS:  

  

1. Sabatismo.  

Refere-se à adoção de uma antiga doutrina de 

guarda do sábado (daí a expressão “do Sétimo 

Dia”). Este ensino diz que o cristão deve guardar o 

Sábado como dia do Senhor e não o domingo.  

Guardar o sábado é considerado o selo do 

verdadeiro Cristão. “Aqueles que guardarem o 

domingo serão selados pelo sinal da besta”. 

Assemelham-se aos “judaizantes” da Igreja no 

primeiro século.  

  

Base bíblica para a verdade.  

• O problema não consiste em guardarem o 

sábado, mas considerarem que essa é uma 

doutrina essencial à fé cristã e atacarem 

aqueles que não a seguem.  

• Dos dez mandamentos registrados em 

Êxodo 20, somente o quarto, sobre a 

guarda do Sábado, não é confirmado no 

Novo Testamento.  

• O selo do cristão é a habitação do Espírito 

Santo nele: Efésios 1:13 / II Timóteo 2:19  

• O adventismo torna-se legalista, assim 

como os judeus que perseguiam Jesus por 

achar que Ele não guardava o sábado e 

violava a Lei. João 5:15-18.  

• No entanto, a Bíblia mostra que Jesus 

cumpriu toda a Lei.  

• Jesus condenou a religiosidade judaica e 

disse que tinha autoridade sobre o sábado. 

Mc 2:27,28  

• O domingo também era um dia de reunião 

dos primeiros cristãos, por ter sido o dia da 

ressurreição de Jesus. Marcos 16:9 / Lucas 

24:1,2,13,15 / João 20:19,26 / Atos 20:7 / I 

Coríntios 16:1,2  

• Paulo ensina a liberdade em guardar certos 

dias, sem a obrigação religiosa ou 

condenação. Colossenses 1:16-19 / 

Romanos 14:4-6  

  

2. O Sono da alma.  

Refere-se ao estado do espírito da pessoa após a 

sua morte física. Os sabatistas dizem que a alma 

permanece em silêncio, inativa e inconsciente – 

dorme - até a ressurreição. Usam as expressões 

“dormir” ou “sono” na Bíblia para justificar esta 

crença. Exemplo: João 11:11-14 e II  

Tessalonicenses 4:13,14  

  

Base bíblica para a verdade.  

Lucas 16:22-30 - O rico e Lázaro estavam 

conscientes;  

Ap 6:9-11 - Os mártires salvos estavam conscientes 

e “clamaram”;  

Mt 17:1-6 - Moisés e Elias apareceram “falando” 

com Jesus.  

Outros textos: Lucas 23:43 / Filipenses 1:23 / II 

Coríntios 5:8  

Diante disso está claro que as expressões “dormir” 

ou “sono” na Bíblia, referem-se à separação do 

mundo físico e não à inconsciência. Um espírito 

não dorme. O estado de sono é algo que acontece 

ao corpo.  

  

3. O aniquilamento de satanás e dos pecadores.  

Os adventistas ensinam que os pecadores e 

satanás serão aniquilados para não mais existirem. 

Baseia-se de modo errado, nos textos que falam 

sobre a morte eterna. Ex: Rm 6:23 / Mt 7:13 10:28  

  

Base bíblica para a verdade.  

O adventismo confunde morte - separação da vida 

de Deus - com aniquilação, deixar de existir. Os 
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justos ressuscitarão para a vida eterna com Deus e 

os ímpios ressuscitarão para vergonha e horror 

eterno. Daniel 12:2 / Mateus 25:46 / João 5:28,29  

A Bíblia não fala de aniquilamento, mas de 

tormento eterno e fogo inextinguível. Apocalipse 

14:11 e 20:10 / Marcos 9:43,44 / Isaías 66:24  

  

4. A expiação incompleta na cruz. “Juízo 

investigativo”  

Para os adventistas, Miller, o primeiro líder, não 

errou na sua primeira data para a volta de Jesus, 

pois esta volta começou quando Jesus entrou 

espiritualmente, na data 22/10/1844, no Santo dos 

Santos do céu, para purificá-lo e também para 

analisar as ações dos cristãos, determinando quais 

nomes seriam incluídos no Livro da Vida.  

A redenção portanto, precisou de uma nova fase 

além da cruz. Isto é o mesmo que dizer que o 

sacrifício de Jesus ainda não foi suficiente, o que 

Jesus sofreu para nos salvar pode não atender 

ainda...  

Base bíblica para a verdade.  

É lógico que este ensino diminui a eficácia da obra 

da cruz e ressurreição de Cristo. Já citamos no 

estudo do Catolicismo Romano e citaremos no 

estudo do Espiritismo, vários textos bíblicos 

demonstrando que o sacrifício de Jesus é perfeito, 

suficiente e eterno, e por isso a nossa salvação 

também é definitiva quando o aceitamos. Hb 

7:25,27 / 9:12-14 / 24-28 / 10:12-14 / Jo 3:18 / 

5:24 / Rm 5:1 8:1  

OBS: Hoje, já existem pessoas dentro do 

adventismo que discordam dos exageros das 

profecias da Sra. White, desejando um retorno 

mais puro às Escrituras e doutrinas apostólicas.  

Há também a Igreja Cristã do Advento, que difere 

um pouco em suas doutrinas.  

Nunca é demais lembrar: não faça acepção de 

pessoas. Todos aqueles que seguem o adventismo 

estão buscando caminhar para Deus com 

sinceridade. O engano de alguma heresia não os 

faz ser inferiores a ninguém. Precisamos amar a 

todos eles, desejando que venha a luz do Senhor 

retirando toda treva.  

  

TESTEMUNHAS DE JEOVÁ - Russelismo  

Esta é mais uma seita herética que surgiu no século 

XIX nos EUA. Hoje, tem sua sede no Brooklyn em 

New York e cresce muito em todo o mundo. 

Herdou muito do arianismo, heresia que atacou a 

igreja nos primeiros séculos.  

O norte-americano Charles T. Russell (1852-1916), 

de origem Congregacional, foi o iniciador deste 

movimento herético. Começou em um grupo de 

estudo bíblico aos 18 anos e aos 24 anos já era o 

pastor. Em 1879 lançou a revista e a Associação 

“Torre de Sião” - hoje, “Torre de Vigia”. Russell 

escreveu 7 livros.  

Após a morte de Russell, o juiz Joseph Franklin 

Rutherford passou a ser o líder da organização. 

Escreveu mais de 100 livros e estruturou a teologia 

do grupo. Morreu em 1869.  

Nathan H. Knorr assumiu a liderança e afirmou que 

o nome “Testemunhas de Jeová” vinha de Isaías 

43:10 e adotaram este nome em 1931.  

Eles se dedicam grandemente à divulgação de seus 

livros e revistas e ao trabalho “missionário”. 

Chamam de “organizações do diabo” a todas as 

outras igrejas e religiões e gostam muito de tentar 

“ganhar” os evangélicos.  

  

DOUTRINAS PRINCIPAIS  

É bom sabermos que “Jeová” (derivado de 

IAHWEH - Iavé) é um dos nomes com os quais Deus 

se revelou no Antigo Testamento. Outros: 

ElShadday, Elohim, Eu Sou...  

  

1. Sobre Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo.  

Os Testemunhas de Jeová rejeitam a doutrina 

cristã da Trindade, dizendo que é diabólica e uma 

invenção da igreja.  

Dizem que Jesus Cristo não é Deus, mas sim o 

primeiro ser criado – arianismo. Eles afirma que 

Jesus é poderoso, mas não Todo-Poderoso e que 

foi apenas uma pessoa muito espiritual. Não criou, 

mas auxiliou na criação. Dizem também que Jesus 

foi ressuscitado apenas como um espírito divino e 

não em carne.  
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Base bíblica para a verdade.  

Reveja os estudos dos Módulos anteriores, que 

falam da Salvação em Jesus (Módulo 1) e do 

Espírito Santo (no Módulo 2).  

A Igreja não inventou a doutrina da Trindade, mas 

simplesmente reconheceu na Escritura, que Deus 

é trino.  

O termo técnico “trindade” não aparece na Bíblia, 

mas, pelas suas páginas temos a revelação da 

triunidade de Deus.  

Jesus Cristo é Deus. Fp 2:5-11 / Hb 1:2,3,8 / João 

1:1-3,14,18 / 5:18 / 10:30 / 17:3-5,21,22 / 20:28 / 

Mt 1:21-23 / Cl 1:15-17 / 2:9 / Tt 2:13 / I João 1:1,2 

/ 4:15 / 5:20 / Rm 9:5 / Ef 3:19 / Is 9:6  

O Espírito Santo também é a pessoa de Deus. At 

5:3,4 / I Co 2:10,11 / 12:3 / 3:16,17 / 6:19,20 / II 

Sm 23:2,3 / II Pe 1:21 / II Co 3:17 / João 4:24 / At 

16:6,7 / Rm 8:9  

Veja o que a Bíblia diz sobre os ensinos que negam 

a divindade, salvação e ressurreição de Cristo: I 

João 4:1- 3 / I João 5:10-12  

  

2. Sobre a salvação.  

Essa seita afirma que Jesus salvou apenas um 

grupo de 144 mil dos Testemunhas de Jeová. 

Somente estes irão para o céu. São os chamados  

“ungidos”, baseado em uma deturpação de Ap  

7:4.  

Os demais Testemunhas são parte das “Outras 

Ovelhas” ou “Grande Multidão”, que viverão no 

paraíso terrestre, deturpando Ap 7:9 e João 10:16. 

Apenas os “ungidos” são justificados pela fé, pois 

terão sua natureza mudada para espiritual.  

Base bíblica para a verdade.  

Esta heresia impede os adeptos de almejarem 

liderança, de terem certeza da salvação e de 

interpretarem as promessas bíblicas de salvação 

por meio de Jesus como disponíveis para eles.  

Reestude a matéria “Plano de Deus” no Módulo 1. 

Se conhecermos bem a Verdade, discerniremos 

bem a operação da mentira.  

 3. Sobre a escatologia.  

As datas marcadas pelos líderes dos Testemunhas 

de Jeová nunca se confirmaram. Para justificar 

isso, novas doutrinas têm sido criadas.  

Por exemplo, Russell afirmou que Jesus voltaria em 

1914. Como não ocorreu, ele disse que se tinha 

enganado e que a volta de Jesus, na verdade, havia 

sido espiritual.  

Jesus então, diz ele, está agora espiritualmente na 

terra, derrubando a organização mundana de 

Satanás – supostamente, o juízo final - e 

preparando o Seu reino milenar.  

Em breve ocorrerá a batalha final do Armagedom. 

Depois se iniciará o reino milenar de Cristo, com os 

144 mil no céu e o restante ressuscitado de fiéis na 

terra - a “Grande Multidão”.  

Semelhante aos adventistas, ensinam o sono após 

a morte e o aniquilamento dos pecadores.  

  

Base bíblica para a verdade.  

A volta de Jesus Cristo será exterior, pessoal, física 

e visível. O mesmo Jesus descerá dos céus, como 

subiu: Atos 1:10,11 / Apocalipse 1:7 / Mateus 

24:30 e 26:64 / I Tessalonicenses 4:16 / II 

Tessalonicenses 1:7 / Filipenses 3:20.  

Ninguém sabe dia e hora da vinda de Cristo. Atos 

1:7 / Mateus 24:36,37,42-44 / I Tessalonicenses  

5:1-4  

A Bíblia nos afirma que o juízo final será para julgar 

as boas ou más obras dos salvos e perdidos e 

darlhes a recompensa: Eclesiastes 12:14 / 

Romanos 2:5-10,16 / Mateus 10:26 / Judas 15 / II 

Coríntios 5:10 / Apocalipse 11:18.  

Na Matéria Plano de Deus, no Módulo 1, você tem 

a lição sobre a salvação em Jesus, apresentando a 

Sua vida e a Sua obra desde a Eternidade até a Sua 

segunda vinda.  

  

4. A “Tradução do Novo Mundo das Escrituras 

Sagradas”  

“Novo Mundo das Escrituras Sagradas” é como os 

Testemunhas chamam a “Bíblia”, com textos 

sutilmente alterados para apoiar todas as suas 

heresias. Alegam conhecer o grego e hebraico e 

terem os seus tradutores sido fiéis ao texto 
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original. Os membros simples desta religião 

herética nada sabem de línguas originais e são 

convencidos de que a Bíblia que usamos está 

corrompida.  

Veja II Coríntios 2:17 e 4:2 / II Pedro 2:1-3 /  

Apocalipse 22:18,19 / Deuteronômio 4:2 / João 

20:30,31  

Eles afirmam que ninguém sabia quem eram esses 

tradutores, até que em um Tribunal (1954), 

descobriu-se os seus nomes e que não tinham 

nenhuma qualificação acadêmica para tal obra.  

Também Russell e seus sucessores nada sabiam de 

grego e hebraico e foram envergonhados por 

processos em sua época que provaram isso.  

Grandes autoridades na língua grega e hebraica, 

mesmo não cristãos, têm condenado a falsificação 

feita pela liderança desta seita.  

  

Outras heresias e costumes:  

Não aceitam a existência da alma. Leia Hebreus  

4:12 / I Tessalonicenses 5:23 / Jó 12:10 / Mateus 

10:28  

Também não creem no inferno e afirmam que a 

Igreja serão apenas os 144 mil habitantes do céu.  

Eles não fazem transfusão de sangue (sob pena de 

morte eterna). Não prestam serviço militar. Não 

comemoram aniversários.  

  

  

O MORMONISMO Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias.  

A igreja dos mórmons foi organizada em 6/4/1830 

e nasceu das supostas revelações do 

norteamericano Joseph Smith (1805-1844). Ainda 

moço (1820), teve uma primeira visão do “Pai e 

Seu Filho”, citando Mt 15:8,9 e II Tm 3:5 e dizendo-

lhe que todas as igrejas eram falsas, pois tinham 

abandonado a verdade.  

Depois, teve outra visão (1823) do “anjo” Moroni, 

que afirmou ter vivido naquela região há uns 1400 

anos atrás. Moroni disse que seu pai chamado 

Mórmon, um profeta havia escrito a história do seu 

povo em placas de ouro e enterrado. Moroni deu a 

Smith a localização e “óculos sobrenaturais” para 

decifrá-la - “urim e tumim”.  

Smith achou as placas e as traduziu para o inglês, 

originando o Livro de Mórmon em 1829. Smith 

escreveu mais 2 livros de revelação: “Doutrinas e 

Convênios” e “Pérola de Grande Valor”.  

Junto com suas sucessivas “revelações” - ele 

afirmou que conheceu pessoalmente Jesus e este 

lhe dava contínuas revelações - os 3 livros 

constituem o corpo de doutrinas da igreja 

mórmon. Algumas podem assemelhar-se a cristãs, 

mas não passam de engano.  

  

DOUTRINAS PRINCIPAIS  

1. Sobre Deus  

Eles negam a Trindade e dizem que há três deuses 

distintos.  

Eles dizem que Deus é um homem com carne e 

ossos, que já habitou na terra e agora é glorificado 

e perfeito: Adão. Eva era uma de suas esposas.  

  

Base bíblica para a verdade.  

Deus é Espírito - João 4:24 / Números 23:19 / 

Oséisas 11:9 / Lucas 24:39.  

Deus é único - Deuteronômio 6:4 / Isaías 43:10 

44:6 / I Coríntios 8:4,6 / I Timóteo 2:5 / Efésios 

4:4-6.  

Deus é eterno e Criador. Ele é criador de Adão. 

Gênesis 2 e 3  

O Jesus de quem falam, não pode ser O da Bíblia. II 

Coríntios 11:3,4 / Gálatas 1:7-9  

2. Sobre a Bíblia  

Os Mórmons adotam a Bíblia e dizem que é a 

Palavra de Deus, com exceção das partes 

traduzidas de modo errado. A Bíblia então, é 

imperfeita e incompleta sem o Livro de Mórmon.  

Eles creem no Livro de Mórmon e o confirmam por 

uma experiência chamada “arder no peito”, 

quando o leem.  

Joseph Smith teve uma péssima “carreira” de 

profeta. Muitas de suas profecias falharam 

vergonhosamente.  
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Inclusive uma que afirmava haver habitantes na lua 

e os descrevia.  

  

Base bíblica para a verdade.  

Livro de Mórmon, que teria sido descoberto e 

escrito sob revelação em 1829/30, cita muitas 

passagens da Bíblia inglesa King James (Versão do 

Rei Tiago), feita em 1611, ou seja, cerca de 200 

anos depois da “revelação” de Smith. Como pode? 

II Timóteo 3:16,17 / II Pedro 1:20,21  

  

3. Sobre a igreja  

Os Mórmons ensinam que a Igreja apostatou, 

abandonou totalmente a fé e foi restaurada em 

1830 pelo “profeta” Joseph Smith. Mt 16:18,19 /  

Ef 1:22,23 / 5:25-27  

  

4. Sobre a salvação, a expiação através de Jesus 

Cristo.  

Os Mórmons ensinam que o sangue de Jesus não é 

suficiente para perdoar todos os pecados. Há 

alguns pecados que precisam ser expiados pelo 

sangue do próprio pecador. Hebreus 7:27 / 

9:12,28 / 10:12  

Afirmam ainda, confusamente, que a queda do 

homem foi necessária para a salvação.  

  

5. A doutrina do “progresso eterno”  

Eles dizem que Deus foi como nós somos e o 

homem chegará a ser como Deus é. É também uma 

espécie de evolução espiritual que diminui e anula 

a redenção em Cristo. Leia Isaías 43:10  

Eles citam Jeremias 1:5, afirmando que o homem 

é pré-existente. Veja o que a Bíblia diz em I 

Coríntios 15:45-48  

Eles afirmavam que os negros eram resultado de 

um povo primitivo que desobedeceu a Deus e 

recebeu esta maldição. Por causa de pressões da 

sociedade esta “revelação” têm sido mudado 

atualmente. Isso é racismo. Veja: Atos 10:34 / 

Colossenses 3:11  

  

 

6. Sobre a escatologia  

Os Mórmons creem que o reino milenar de Cristo 

será a partir dos Estados Unidos e não de Israel.  

O castigo eterno não existe, é apenas um castigo 

temporal qualquer, que recebe o nome de 

“eterno” porque Deus é eterno. Eles falam de três 

lugares celestiais.  

  

7. Ordenanças do “Templo Sagrado”:  

Eles creem que o casamento é eterno, mesmo 

depois da morte os cônjuges ainda continuam 

vinculados como marido e mulher. Veja Mateus 

22:30  

No Mormonismo existe o batismo pelos mortos, 

que os vivos fazem, a fim de obter expiação pelos 

mortos e libertá-los. Baseiam-se isoladamente em 

I Coríntios 15:29. Esquecem que Paulo está 

falando sobre ressurreição e não apoiando esta 

prática.  
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O Islã, Islam ou Islão é a religião iniciada por 

Maomé. Seus seguidores geralmente são 

chamados de muçulmanos. A palavra Islã significa 

submissão. Muçulmano significa “aquele que se 

submete a Deus, a Alah.  

O Islamismo é hoje a segunda maior religião do 

mundo e a que mais cresce, com mais de um bilhão 

de adeptos. Seu “profeta” maior é Maomé. Seu 

livro sagrado é o Alcorão (recitação).  

Dizem que Deus é Alah e consideram que o filho 

prometido por Alah para Abraão (Ibrahim em 

Árabe), não foi Isaque e sim Ismael do qual 

descenderia o Islã, sendo, portanto, herdeiros da 

promessa e da terra de Canaã.  

  

A Origem Histórica do Islã.  

Maomé nasceu na cidade de Meca, na Arábia, por 

volta de 570 dC.  

Começou a ouvir vozes, ter sonhos e visões. 

Costumava meditar em uma caverna onde, em 610 

dC, aos quarenta anos, teria recebido do anjo 

Gabriel (Jibril) o chamado de Alah para ser o seu 

mensageiro e as primeiras revelações das 

escrituras conhecidas hoje como o Alcorão.  

Em Meca, Maomé proclamava a mensagem de 

Alah como único deus, condenava a idolatria e 

proclamava o juízo para os infiéis. Ao longo dos 

anos, poucos habitantes de Meca o seguiram. 

Experimentando forte oposição, fugiu para 

Medina no ano 622. Este acontecimento é 

conhecido como Hégira (emigração) e marca o 

início do Islã e do calendário muçulmano no mês 

de Ramadan.  

Em Medina, o “profeta” firmou sua doutrina, 

ampliou grandemente os seguidores e se tornou, 

além de líder religioso, um forte guerreiro e chefe 

de Estado. Alguns veem nesta época, o início da 

guerra santa (jihad), contra os infiéis. Na sequência 

desta lição, veremos mais sobre o Jihad.  

Maomé voltou à cidade de Meca em 630 dC e a 

conquistou. Destruiu os ídolos, mas preservou uma 

tradicional peregrinação ao templo de Caaba como 

uma prática islâmica.  

Após a morte de Maomé, em 632 dC, os califas 

assumiram a liderança religiosa, militar e política 

do Islã. Eles levaram adiante a propagação da 

doutrina islâmica pela espada e pelo comércio.  

A partir de 632 e até o século XI, a expansão do 

mundo islâmico já havia atingido, além da Arábia, 

a Pérsia, Síria, Palestina, Egito, China, norte da 

África, grande parte da Península Ibérica, Europa e 

sul da península itálica.  

  

A Origem Espiritual da “revelação” do Islã.  

No Alcorão, em Meca, Maomé escreveu: “Tem-me 

sido ordenado adorar o senhor desta metrópole, o 

qual a consagrou - a ele tudo pertence...” (Sura 

27:91).  

Mas que deus da terra seria este?  

Dentro da visão muçulmana só pode ser Alah. Mas 

Alah era apenas um dos deuses adorados na 

Arábia, pai de outras deusas. Somente quando 

Maomé recebeu a suposta revelação do Alcorão é 

que o nome deste deus passou a ser proclamado 

como o único deus.  

Números 25:1-3  

I Reis 18 - Elias, Jezabel, os profetas de Baal no 

monte Carmelo  

Os árabes adoravam a muitos deuses. Um deles era 

o deus Hubal, cuja imagem estava no templo 

chamado Caaba, em Meca. Esse deus viera de 

Moabe, região onde se adorava a Baal.  

  

  

  
 

LEITURA BÍBLICA  

Marcos 13:22 / Gálatas 1:6-9 / II Coríntios 11:3,4 e 13 a 15 / I João 4:1-3  
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A semelhança no nome não deve ser vista como 

coincidência. Com certeza o mesmo principado 

maligno que antes se opusera a Israel, levantavase 

de novo para afrontar o povo de Deus e sua 

missão.  

A verdade espiritual é que o nome Alah foi 

atribuído ao deus daquela terra, trazido de Moabe: 

Hubal ou Baal.  

  

ALGUMAS CRENÇAS DO ISLÃ  

Crença em um único deus chamado Alah.  

O Alcorão cita 99 nomes ou atributos de Alah. Em 

nenhum deles aparecem as palavras pai ou amor. 

Os muçulmanos não conhecem um deus próximo, 

amoroso e paterno. Não conhecem a mensagem 

do amor, perdão, graça e adoção por meio de 

Jesus. Não têm acesso à intimidade paterna com 

Alah.  

A mensagem do cristianismo ao mundo é do Deus 

único, eterno, amoroso e Pai: João 3:16 / João 1:12  

  

Os profetas  

O Islamismo ensina que existiram milhares de 

profetas desde Adão. Jesus era apenas mais um 

profeta e Maomé foi o último e o maior deles.  

Sabemos que Jesus é Deus que se fez homem e o 

nosso Profeta supremo. Cl 1:15-20 / Atos 3:19-26  

  

Os livros sagrados  

O Alcorão, dado a Maomé, é o último livro sagrado. 

Foi escrito ao lado do trono de Alah e recitado pelo 

anjo Gabriel para Maomé.  

Consideram que a Bíblia é formada por três livros 

sagrados dados aos profetas Moisés, (Torah), Davi 

(os Salmos) e Jesus (os Evangelhos), mas é anterior 

ao Alcorão e mal interpretada pelos cristãos.  

A Hadith são volumes escritos onde constam 

relatos do que Maomé disse e fez. A Lei Islâmica é 

baseada no Alcorão e no Hadith  

Releia II Pedro 1:20,21 / II Timóteo 3:16  

  

Os anjos  

No islamismo creem que os anjos foram criados 

por Alah. A maioria deles malignos, e são 

chamados de ginn, de onde pode ter se originado 

a palavra gênio.  

Cada pessoa tem um anjo bom e um anjo mau 

anotando suas obras.  

O anjo Gabriel revelou o Alcorão. Segundo eles, 

Satanás (Iblis, um ginn caído) foi desobediente a 

Alah, pois não quis adorar a Adão.  

  

A salvação  

Segundo o Corão a salvação é pelas obras. Elas 

serão pesadas em uma balança e se as boas 

superarem as más, o muçulmano irá para o 

paraíso. Os mártires têm garantia do paraíso. O 

paraíso é um lugar bem sensual, com pelo menos 

72 belas virgens para cada homem. O inferno é 

para os não muçulmanos.  

Associar algo ou alguém a Alah é o pecado 

imperdoável.  

  

Jesus  

Para o Islã, Jesus não é Deus e nem Salvador. É 

apenas mais um grande profeta enviado por Alah.  

Jesus não morreu na cruz. Uns dizem que foi 

crucificado, desmaiou e foi tirado da cruz. Outros 

dizem que Judas foi crucificado no lugar Dele.  

Diz o Alcorão:  

Os judeus dizem: Ezra é filho de Deus; os cristãos 

dizem: O Messias é filho de Deus. Tais são as 

palavras de suas bocas; repetem, com isso, as de 

seus antepassados incrédulos. Que Deus os 

combata! Como se desviam! (Sura 4:30)  

São blasfemos aqueles que dizem: Deus é o  

Messias... (Sura 5:17)  

O Messias, filho de Maria, não é mais do que um 

mensageiro, do nível dos mensageiros que o 

precederam... (Sura 5:75)  

...Jesus, filho de Maria, o Mensageiro de Deus, 

embora não sendo, na realidade, certo que o 

mataram nem o crucificaram, senão que isso lhes 

foi simulado. (Sura 4:157)  

Leia II Coríntios 11:3,4  
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As mulheres  

“...Quanto àquelas, de quem suspeitais 

deslealdade, admoestai-as (na primeira vez), 

abandonai os seus leitos (na segunda vez) e  

castigai-as (na terceira vez) ...” (Sura 4:34)  

Nos escritos muçulmanos (Alcorão e Hadith), a 

mulher é descrita com qualidades inferiores às dos 

homens.  

Podem ser dadas em casamento pelo pai sem 

serem consultadas. O homem pode se casar com 

até quatro mulheres livres, ao mesmo tempo.  

Leia Gálatas 3:28,29  

  

OS “PILARES DO ISLAMISMO”  

A salvação do muçulmano está também 

condicionada à guarda de cinco ou seis colunas ou 

pilares que regem a vida política, social e religiosa. 

Para o Islã, não há separação entre a religião e o 

Estado.  

  

1. O testemunho ou profissão de fé (Shahadah)  

É a recitação do credo islâmico: “Eu testifico que 

não existe outro deus além de Alah e que Maomé 

é o seu profeta”. Isso implica na aceitação de todas 

as doutrinas ensinadas por Maomé. Isso deve ser 

confessado de maneira consciente e clara pelo 

menos uma vez na vida e é normalmente repetida 

nas orações.  

Leia Romanos 10:8-10 / Ef 3:19  

  

2. As orações (Salat)  

O segundo pilar consiste em orações rituais que 

devem ser feitas cinco vezes ao dia: ao amanhecer, 

ao meio-dia, à tarde, ao por do sol e à noite. Uma 

posição requerida para o Salat é ajoelhar-se, 

tocando a testa no chão e voltado para a cidade de 

Meca. Às sextas-feiras, celebra-se oração nas 

Mesquitas (santuários para o culto islâmico).  

  

3. A contribuição (Zakat)  

É uma oferta que deve ser dada anualmente em 

moeda ou mercadorias. O valor varia entre 2,5% a 

10% das entradas financeiras, produtos agrícolas 

ou demais bens adquiridos. Estas arrecadações são 

destinadas aos pobres, às despesas do Estado e até 

a Guerra Santa (Jihad).  

  

4. O jejum no mês de Ramadan  

Durante o mês de Ramadan - que comemora a 

primeira revelação do Alcorão a Maomé - os 

muçulmanos devem fazer um rigoroso jejum do 

nascer ao pôr do sol. O Alcorão deve ser lido 

diariamente. Viajantes, mulheres grávidas e em 

período menstrual, crianças e enfermos são 

isentos.  

  

5. A Peregrinação à Meca (Hajj)  

O muçulmano, de acordo com suas posses, deve ir 

à Meca pelo menos uma vez na vida. O peregrino 

deve visitar a Mesquita Sagrada onde se encontra 

a Caaba, rodeá-la sete vezes, tocar e beijar a pedra 

negra de Abraão. Com isso recordam a caminhada 

de Abraão para o sacrifício do seu filho Ismael. 

Devem beber água do poço (relembrando a busca 

de Hagar por água), etc.  

Com discordâncias, algumas facções islâmicas 

ainda citam um sexto pilar:  

  

A Guerra Santa (Jihad)  

Refere-se tanto ao esforço pela expansão do Islã, 

quanto ao próprio confronto militar em nome de 

Deus (Alah).  

Dizem trechos do Alcorão revelados a Maomé em 

Medina, onde se tornou um guerreiro:  

“Combatei aqueles que não crêem em Deus...” 

(Sura 9:29)  

“Combatei-os até terminar a intriga, e prevalecer 

totalmente a religião de Deus.” (Sura 8:39)  

“E quando vos enfrentardes com os incrédulos, 

(em batalha), golpeai-lhes os pescoços, até que os 

tenhais dominado, e tomai (os sobreviventes) 

como prisioneiros...  

No Islamismo não há separação entre o governo 

nacional e a religião. Conquistar as nações - 

geográfica e politicamente - é, portanto, a 

expansão do governo de Alah.  
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Os muçulmanos mais radicais não temem o 

suicídio em nome de Alah. Os que morrem em um 

atentado ou em uma guerra têm garantia de 

entrada no paraíso, com honras:  

“E se Deus [Alah] quisesse, Ele mesmo ter-Se-ia 

livrado deles; porém, (facultou-vos a guerra) para 

que vos provásseis mutuamente. Quanto àqueles 

que foram mortos pela causa de Deus [Alah], Ele 

jamais desmerecerá as suas obras. Iluminá-los-á e 

melhorará as suas condições. E os introduzirá no 

Paraíso, que lhes tem sido anunciado.” (Sura 

47:46)  

  

CONCLUSÃO  

Veja o mapa ao final de lição.  

Hoje, o Islã continua a se alastrar pelo mundo. Já 

são cerca de 1,2 bilhão de muçulmanos. Em mais 

de 50 países, eles já são a maioria da população.  

É a religião com crescimento mais rápido, devido 

principalmente às altas taxas de natalidade dos 

países da Ásia e África, onde está a maior 

concentração de fiéis. No Brasil, já ultrapassam 1,5 

milhão de adeptos.  

Outros motivos naturais deste crescimento são: a 

facilidade de “conversão” e a ausência de uma 

hierarquia no governo da religião.  

Como você vê a ação espiritual maligna nestes 

fatores de crescimento?  

Por que eles podem gerar um rápido crescimento?  

Você consegue identificar as semelhanças que são, 

na verdade, imitações malignas entre a história do 

Islamismo e a história bíblica de Israel?  

O ideal islâmico é conquistar as nações do mundo, 

política e religiosamente. O radicalismo da guerra 

e da violência, a emigração constante, o 

investimento financeiro e a influência política têm 

sido algumas de suas estratégias. Eliminar o Povo 

do Livro (judeus e cristãos) é visto como uma 

necessidade.  

Nós cristãos, não podemos vê-los como o Islã vê os 

cristãos. Vejamos os muçulmanos como alvos do 

amor e da mensagem do Evangelho do nosso 

Senhor Jesus Cristo e Seu Reino de luz e amor.  

O crescimento do Islã nos desafia a cumprir a 

missão de evangelização deixada por Jesus, mas 

não pode nos amedrontar ou desanimar, pois 

temos o poder do Espírito Santo conosco para 

gerar arrependimento, revelação da verdade, 

libertação, sinais e prodígios.  

Que o Senhor nos desperte para a verdadeira 

“Jihad”: a intercessão e guerra espiritual pela 

implantação do Reino de Deus não na política e 

religiosidade, mas sim no coração de muitas vidas 

e nações.  

As portas do inferno não prevalecerão contra a 

Igreja de Jesus e nada impedirá o mover do Espírito 

trazendo um grande avivamento, arrependimento, 

revelação da Palavra de Deus no Evangelho e 

colheita de vidas.  

Que venha o Reino de Yahweh, pelo Seu Profeta 

Eterno - Yeshua Hamashia, o Filho da Promessa!  
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Meditando  

Nesta semana, diante do mapa acima, oremos Atos 4:29,30.  

Ore especificamente por um derramar do Espírito Santo, despertando e equipando Sua igreja 

para a colheita de almas no mundo muçulmano. Ore pelos ministérios e dons do Corpo, 

fluindo para a salvação dos muçulmanos.  

Ore por um derramar de amor do Pai para conquistar os servos de Alah. Ore por 

arrependimento, sinais e milagres para a salvação. Romanos 15:18,19  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
SEITAS E HERESIAS 

  

LIÇÃO 4 :   O Islamismo e Religiões Oriental     
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LEITURA BÍBLICA  

Gálatas 1:8  

“Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos 

pregado, seja anátema [maldito].”  

I Timóteo 4:1 / II Coríntios 11:3 a 5 e 11:13,14  

VERDADE CENTRAL  

Estamos vivendo tempos de muitas doutrinas que parecem cristãs, mas são falsas.  

Só a dependência completa do Espírito Santo nos assegura firmeza e fidelidade a Jesus Cristo.  

OBJETIVO DA LIÇÃO  

Queremos conhecer as sutilezas das heresias que fundamentam algumas seitas, a fim de não cairmos em 

armadilhas do inimigo e podermos amar e alcançar outras vidas.  

 
“Espiritismo é o conjunto de crenças que 
consideram que a essência humana é baseada na 
existência de um espírito imortal, que pode estar 
entre os vivos ou não, admitindo vidas sucessivas 
(reencarnações) e a comunicação entre os vivos e 
os mortos, geralmente pelo intermédio de um 
médium, ou seja, um mediador. A expressão 
também designa a doutrina e práticas das pessoas 
que partilham esta crença.” Wikipédia  

  

A ORIGEM DO ESPIRITISMO  

As ideias espíritas, como a reencarnação e a 

consulta aos mortos, já eram conhecidas nas 

religiões orientais - como por exemplo, no 

hinduísmo, no budismo e na filosofia grega - antes 

da organização do espiritismo.  

O Espiritismo, como um sistema 
filosóficoreligioso, começou a assumir a sua forma 
atual à partir de 1847, quando duas jovens 
norteamericanas de origem metodista - Margaret 
e Katherine  Fox  –  presenciaram 
 fenômenos sobrenaturais em sua casa e 
começaram a se comunicar com o espírito.  

Surgiu  então,  o  grande  popularizador 
 e sistematizador das doutrinas espíritas: Léon 
Hippolyte D. Rivail (França, 1804-1869), que 

adotou o nome de Allan Kardec (por dizer que era 
a reencarnação do mesmo).  

Kardec afirmou que em 18/04/1857 começava a 

era do espírito, que era o cumprimento da 

promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador. 

Procurou fazer uma adaptação do evangelho com 

as doutrinas que dizia receber dos espíritos. 

Escreveu sete livros que se constituem na “bíblia” 

do Espiritismo. Entre eles, o primeiro: Livro dos 

Espíritos (1857) e O Evangelho Segundo o  

Espiritismo (1864).  

O kardecismo é o espiritismo ocidental, muito 

difundido no Brasil. Sobre este espiritismo e suas 

doutrinas, falaremos mais à frente.  

  

SUBDIVISÕES DO ESPIRITISMO  

ESPIRITISMO COMUM  

• Quiromancia (adivinhação pela leitura da 

linha das mãos); Cartomancia (adivinhação 

pela leitura de cartas de jogar); 

Hidromancia (adivinhação por meio da 

água); Numerologia (por meio de 

combinação de números); etc.  

• Citamos ainda de maneira especial a 

astrologia. É a antiga prática que alega 

    SEITAS E HERESIAS   

LIÇÃO 5 :   O Espiritismo   
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descobrir e interpretar a influência de 

estrelas e planetas sobre pessoas ou 

eventos.  

• A Bíblia condena a adivinhação por ser obra 

de espíritos de engano (demônios) que 

“adivinham” o que eles mesmos farão nas 

vidas. Além disso, a consulta e devoção aos 

astros é claramente citada e condenada 

por Deus.  

  

Veja: Deuteronômio 4:19 / 17:2,3 / 18:9-13 / II 

Reis 17:16 / 21:5,6 / 23:5 / Isaías 44:24-26 e 47:12-

14 / Levítico 19:26,31 Jeremias 8:2 e 19:13  

/ Atos 16:16-18  

  

BAIXO ESPIRITISMO  

• Vodu (Principalmente no Haiti).  

• Os cultos afro-brasileiros: Candomblé, 

Umbanda, Quimbanda.  

Estes tiveram sua origem com a chegada dos 

escravos africanos no Brasil. Para não serem 

perseguidos pela Igreja Romana, fizeram um 

sincretismo (mistura de crenças). Exempo: Iemanjá 

com “Nossa” Senhora; Oxalá com Jesus Cristo; Exu 

com o diabo; Ogum com São Jorge; etc.  

• Cultuam os “orixás”, divindades 

intermediárias entre Olorum (o “deus” 

supremo) e os homens. São 16 no 

Candomblé e 8 na Umbanda. Também se 

relacionam com outros espíritos: caboclos 

(índios); pretovelho (escravos); crianças, 

marinheiros, boiadeiros, ciganos, etc. 

Iemanjá é chamada a “mãe dos orixás” e 

“rainha do mar”. Trata-se do mesmo 

principado.  

• Os médiuns são chamados de “cavalos”. Os 

devotos destes espíritos vivem em 

constante ameaça e medo das reações e 

vinganças de seus “guias”.  

• Alguns ensinam a reencarnação e outros a 

extinção após a morte.  

• Oferecem  sacrifícios  (“ebó”  ou  

“despacho”) de animais aos espíritos, a fim 

de acalmá-los, agradá-los ou pedir o bem 

ou o mal para alguém.  

  

Base Bíblica para a Verdade:  

• Jesus é o único mediador e intercessor 

entre o cristão e Deus: I Timóteo 2:5.  

• Servimos a Jesus espontaneamente, por 

amor, e não por medo: João 6:67-69 / I 

João 4:18 / II Timóteo 1:7. Deus é rico em 

amor, misericórdia e perdão: I João 1:9 / 

Hebreus 4:15 / Isaías 55:7 / Salmos 

103:10-14 / 136:1-3.  

• Aquele que vem a Jesus é liberto e tem 

autoridade sobre estes espíritos malignos e 

enganadores: João 8:32-36 / I João 3:8 e 

5:18 / Números 23:23 / Lucas 10:19  

• O sacrifício de Jesus por nós é total. O 

sangue de animais não pode apagar 

pecados: Hebreus 9:12 e 10:4.  

• A Bíblia nos diz que esses sacrifícios são 

recebidos por demônios: I Coríntios 

10:1921 / Deuteronômio 32:17 / Salmo 

106:3638.  

• O sacrifício do cristão verdadeiro é sua vida 

consagrada a Deus, por meio de Jesus 

Cristo: Hebreus 13:15 / Romanos 12:1,2  

  

ALTO ESPIRITISMO  

Este é o espiritismo científico, “de mesa branca” ou 

“espiritualismo”. Atinge as classes mais altas e 

cultas.  

Pode ser expresso por meio de associações 

beneficentes ou filosóficas como por exemplo:  

• Teosofismo (“sabedoria de deus”). Helena 

P. Blavastky, 1875  

• A Legião da Boa Vontade (LBV). Fundada 

por Alziro Zarur (1914-1979) em  

01/01/1950.  

• Esoterismo (ocultismo).  

• Paranormalidade ou Parapsicologia  
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Mas a maior expressão do chamado alto 

espiritismo é o kardecismo (de Alan Kardec), que 

ensina principalmente a reencarnação e contato 

com os mortos.  

  

DOUTRINAS PRINCIPAIS  

1. A reencarnação e o carma.  

• A reencarnação é uma derivação da antiga 

teoria da transmigração da alma (alma 

pode voltar também em plantas e animais), 

das religiões orientais.  

• A reencarnação (kardecista) é o processo 

em que a alma (espírito) ao desencarnar 

(morrer fisicamente), volta em um novo 

corpo. Cada nova encarnação é uma 

expiação dos erros do passado e uma 

possibilidade da prática de boas obras, para 

voltar em uma vida cada vez melhor, até 

atingir a perfeição e divindade (a “lei do 

carma” - causa e efeito).  

• Kardec não cria na inspiração bíblica, mas 

usava textos isolados para tentar fazer a 

Bíblia apoiar o Espiritismo. Por exemplo, a 

reencarnação em: João 3:3 / Mateus 

17:10-13 e 11:13,14 (João Batista seria a 

reencarnação de Elias)  

  

Base Bíblica para a Verdade:  

• A Bíblia nos ensina a ressurreição e não a 

reencarnação. Basta ir ao dicionário e ver a 

diferença.  

Ressuscitar é o milagre de voltar a viver com o seu 

próprio corpo: Lucas 24:6,39 / João 11:43,44.  

Já a reencarnação, é voltar sucessivamente em 

corpos e vidas diferentes.  

• A Bíblia ensina claramente que a salvação 

se decide antes da morte física e não na 

volta. Quando alguém deixa este corpo, seu 

destino é o céu, se salvo em Cristo, ou 

inferno.  

• A reencarnação é uma negação da salvação 

pela fé na morte e ressurreição de Jesus, 

pois somente através de Jesus nossos erros 

e pecados são expiados, pagos, purificados.  

• Veja estas verdades nos seguintes textos:  

Hebreus 9:27,28 - “aos homens está 

ordenado morrerem uma só vez e, depois  

disto, o juízo...”  

Filipenses 1:21,23 / II Coríntios 5:1-10 / 

Atos 7:59 / Lucas 23:43 / João 3:16,18,36 / 

5:24 / 6:40 / 11:25 / 14:6 / Mateus 20:28 e 

26:28 / Colossenses 1:13,14 / Efésios 1:7 / 

I Coríntios 15:2-4,17 / Atos 4:12 / Hebreus 

5:9 / 7:25 / 9:12-15 / 10:12  

• Somos justificados e salvos pela fé e não 

por mérito próprio através das obras. As 

boas obras devem ser praticadas pelos já 

salvos, mas não para sermos salvos: Efésios 

2:8-10 / Romanos 3:23,24 e 5:1,2 / Gálatas 

2:16  

• Lucas 16:19-31 - Note neste fato sobre 

Lázaro e o rico, que: Logo após a morte 

cada um já tem destino certo: céu ou 

inferno. (vs 22,23) A impossibilidade da 

volta e da comunicação daquele que 

morreu com os vivos. (vs 26-31) O que 

precisamos saber sobre salvação e coisas 

espirituais está revelado pelo Espírito 

Santo nas Escrituras Sagradas. (vs 29)  

• O aperfeiçoamento (santificação) do salvo 

se dá pelo perdão e purificação no sangue 

de Jesus e pelo poder do Espírito Santo: I 

João 1:7-10 / Tito 3:5-7  

• A ressurreição dos salvos em Jesus se dará 

na Sua segunda vinda: João 6:40 / I  

Coríntios 15:52 / I Tessalonicenses 4:16-18  

• A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo 

é: “arrependam-se e creiam”: Marcos 1:15 

/ Atos 3:19  

• O “evangelho” recebido por Alan Kardec é 

“outro evangelho”: Gálatas 1:7-9  

• Satanás e seus demônios são espíritos 

caídos, mentirosos e enganadores. Podem 

até se disfarçar de anjo de luz e operar 

alguns sinais para enganar e afastar as 

pessoas da verdade da salvação em Jesus: 

João 8:44 / II Coríntios 11:14 / I  
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Tessalonicenses 2:9 / I Timóteo 4:1  

  

Sobre João Batista e Elias:  

Existe um princípio de interpretação bíblica que 

nos ensina: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Veja 

outros textos sobre o ministério de João Batista e 

Elias:  

• João 1:21 - João Batista mesmo diz que ele 

não era Elias.  

• Lucas 1:17 - “...no espírito e poder de 

Elias...” É o ministério e o poder de Deus na 

vida de João Batista que seria semelhante 

ao de Elias, e não Elias que reencarnaria 

como João Batista.  

• Lucas 9:7,8,18,19 - Muitos judeus também 

pensavam que Jesus era Elias ressuscitado  

(não reencarnado). Elias não poderia ser  

João e Jesus ao mesmo tempo.  

• II Reis 2:11 - Elias foi transladado. Como 

pode alguém reencarnar se nem 

desencarnou?  

• Sobre “nascer de novo” em João 3:3 “Texto 

sem contexto vira pretexto”.  

Veja que Jesus deixa claro para Nicodemos 

que não está falando sobre voltar ao 

ventre materno e nascer da carne mais 

uma vez, mas sim nascer do Espírito. Mais 

à frente no texto, Jesus ensina que o novo 

nascimento no espírito é por meio da fé 

Nele. João 3:4-8,16,18,36 / II Coríntios 

5:17  

  

2. Possibilidade de comunicação com espíritos 

desencarnados (pessoas que morreram).  

O Espiritismo ensina a comunicação com 

pessoas que já morreram, geralmente 

através de “médiuns”.  

Eles tentam usar isoladamente a passagem 

bíblica de I Samuel 28:7-12, onde Saul teria 

falado com Samuel através da médium.  

  

 

Base Bíblica para a Verdade:  

• Esta prática na Bíblia é chamada de 

“necromancia” e seus praticantes de 

médiuns ou necromantes.  

• Os mortos já estão em um lugar específico 

(céu ou inferno) até o dia da ressurreição e 

juízo, e não têm parte no que é feito na 

terra: Hebreus 9:27 / Jó 7:9,10 e 14:10-12 

/ Eclesiastes 3:22 9:5,6 / Sl 88:9,10  

• A consulta aos mortos é condenada por 

Deus, visto ser um engano demoníaco. Os 

espíritos que se apresentam não são quem 

dizem ser, mas sim espíritos familiares 

demoníacos: Deuteronômio 18:10,11 / 

Levítico 19:31 e 20:6 / Isaías 8:19,20 / II 

Reis 21:6 / Atos 19:18-20  

• A tentação e engano do Éden é a primeira 

sessão mediúnica da história: Gênesis 3:1- 

5  

• Sobre a experiência de Saul com a médium 

(I Sm 28:7-12):  

Teria Samuel voltado e falado com Saul?  

Baseado na totalidade bíblica podemos 

  afirmar que não. Basta também 

observar com atenção que:  

  

✓ Deus não permitiria que Samuel voltasse 

através de uma prática já condenada por 

Ele.  

✓ Saul já havia se rebelado contra o Senhor, 

perdido a Sua presença e estava em 

desespero e desobediência quando foi à 

médium: I Samuel 15:26 e  

28:6,7,15  

✓ Saul morreu como consequência do seu 

pecado: I Crônicas10:13,14  

✓ Samuel já havia falado a Saul que este não 

tornaria a ele: I Samuel 15:26  

✓ Saul mesmo confessou que Deus não 

estava falando com ele. Então aquela 

manifestação sobrenatural não pode ter 

vindo de Deus. I Samuel 28:6,15  
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✓ Saul não viu, mas sim deduziu que aquele 

seria Samuel, pois só a médium o via: I 

Samuel 28:12-14  

✓ A médium diz que o espírito “subia” da 

terra. Quem sobe, estava em baixo e não 

em cima. A Bíblia usa esta linguagem para 

se referir ao inferno ou à queda de 

“lúcifer”! Isaías 14:11-15 / Provérbios 

15:24 / Lucas 10:15  

✓ O cumprimento da palavra do suposto 

Samuel pode facilmente se explicar. Um 

demônio pode  

“profetizar” ou adivinhar o que ele mesmo 

fará. A médium também podia saber que 

Samuel já havia profetizado em vida, a 

rejeição de Saul.  

✓ Além disso, a palavra daquele espírito não 

foi inteiramente verdadeira, pois previu 

que Saul morreria logo no dia seguinte com 

os seus filhos o que não se cumpriu: I 

Samuel 28:19  

Outras heresias do Espiritismo:  

• Deus não é um ser pessoal. O Espírito Santo 

não é a Pessoa de Deus.  

• Jesus Cristo não era Deus, mas apenas um 

médium e espírito avançado. Colossenses 

2:9 / João 5:18 / 10:30-33 e 8:24,58  

• O diabo não existe como um ser pessoal. I 

Pedro 5:8 / Lucas 22:31 / João 8:44 / 

Mateus 4:1-10 / Jó 1:6  

 

• A expiação e redenção por meio de Jesus é 

uma mentira. A queda do homem e o 

pecado são invenções.  

Todos podem evoluir e chegar a ser Deus. Veja que 

este era o desejo de Satanás e a tentação enganosa 

do Éden. Isaías 14:13-15 / Gênesis 3:4,5  

• O inferno não existe, pois Deus é amor.  

  

  

João 3:16 / Mateus 25:41 / Lucas 10:15 e 

16:23  

• A igreja cristã está atrasada 

espiritualmente e atrapalha a comunicação 

dos espíritos com os vivos. Mateus 16:18 / 

Apocalipse 1:20 e 2:7,11,17,29 / Efésios 

1:22,23  

• A Bíblia não é inspirada por Deus. Contém 

algumas verdades misturadas com lendas e 

absurdos. II Timóteo 3:15-17 / II Pedro  

1:16,20,21  

  

“Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do 

céu vos pregue evangelho que vá além do que vos 

temos pregado, seja anátema [maldito].” Gálatas  

1:8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 | P á g i n a  

  

  

  

 

  

Meditando  

Você pode avaliar quão grande salvação o Senhor nos concedeu? Como o Espírito Santo já 

nos livrou de tantos enganos, tantas heresias! Isto é motivo de gratidão, alegria e adoração  

   ao Senhor. Separe um tempo só de 

adoração a Jesus Cristo, único Senhor e Salvador.  

Motivo de Oração da Semana  

Conhecemos muitas pessoas que estão cativas das trevas através das doutrinas espíritas.  

Eles são tão convictos e dificilmente se abrem para ouvir algo do Evangelho de Jesus 

Cristo.  

  

 Portanto, coloque estas vidas em oração, trave uma batalha de intercessão diante do  

Senhor em favor destes. Um tempo de oração fará grande diferença no mundo espiritual.  

Para Memorizar  

“E ouvi uma voz do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são 

os teus juízos.” Apocalipse 16:7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

TAREFAS    

SEITAS E HERESIAS   

LIÇÃO 5 :   O Espiritismo     
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LEITURA BÍBLICA  

João 8:32 e 14:6  

II Coríntios 11:3,4,13,14,15 / Gálatas 1:6-9  

VERDADE CENTRAL  

Só em Jesus Cristo o homem encontrará solução para o problema da morte e do mal. Só em Jesus Cristo o 
homem encontrará verdadeiro amor, fraternidade, luz e unidade. Só Jesus é o Arquiteto que edifica a 
Igreja.  

 
Reveja, no Módulo 1, a matéria Plano de Deus. 

Alimente-se dos fundamentos da Verdade para 

saber discernir e resistir prontamente aos enganos 

que temos estudado ou que aparecerão.  

Nas lições anteriores desta matéria - Seitas e 

Heresias - você encontra muitos textos bíblicos que 

poderiam ser citados de novo nesta lição. No 

entanto, fica a tarefa de reler atenciosamente a 

todos eles e experimentar a ação do Espírito Santo, 

lembrando cada um na medida em que as mesmas 

heresias forem identificadas em qualquer outra 

religião.  

  

O HINDUÍSMO  

O hinduísmo é o sistema religioso praticado por 

mais de um bilhão de adeptos, dos quais mais de 

900 milhões vivem na Índia, constituindo-se em 

uma das maiores religiões do mundo.  

O termo hinduísmo é usado por nós ocidentais e só 

se originou a partir do século X dC. Alguns 

historiadores dizem que as origens do hinduísmo 

estão a mais de 3500 anos antes de Cristo, quando 

imigrantes chegaram nos vales dos rio Indo – 

“hindu” na língua persa ou sindhu em sânscrito – e 

do rio Ganges, espalhando-se pela região da Índia 

atual. Das crenças, lendas e práticas religiosas 

desses imigrantes, teriam se originado, 

progressivamente, os escritos e a filosofia de vida 

que hoje são sagrados para os hinduístas.  

Os hindus chamam sua religião de Sanatana 

Dharma (a eterna lei).  

Há uma grande diversidade de tradições, práticas, 

ensinos e crenças dentro do que chamamos hoje 

de hinduísmo. Na verdade, é um conjunto de 

diversas crenças religiosas desenvolvidas e 

praticadas pela população que cresceu naquela 

região da Terra. O hinduísmo, por isso, não tem um 

fundador ou uma data de origem.  

  

Os escritos sagrados  

O hinduísmo não tem um sistema doutrinário 

unificado nem um credo ou declaração formal de 

fé. Durante os séculos, os mitos e crenças hindus 

foram sendo escritos, comentados e “revelados”, 

formando hoje uma variedade de literaturas 

consideradas sagradas.  

    SEITAS E HERESIAS   

LIÇÃO 6 :   Hinduísmo, Budismo e Maçonaria   
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Os escritos mais antigos são os quatro Vedas, uma 

coleção de hinos e orações, escritos durante 

séculos e completados por volta de 900 aC. Os 

Brâmanas e o Vedanta falam sobre ritos, 

sacrifícios, transmigração da alma (samsara; 

reencarnação), lei do carma, etc. Muitos outros 

escritos hindus falam da história de vários deuses 

e deusas, com relatos fantasiosos e estranhos.  

  

Os deuses  

Considera-se que o hinduísmo tenha mais de 33 

milhões de deuses. No entanto, alguns hindus se 

consideram monoteístas. Como explicam isso? 

Dizem que todos os deuses são, na verdade, 

manifestações de um deus único chamado de 

Brâmane ou Brahman.  

Destaca-se uma trindade de deuses – a Trimurti: 

Brama (o criador), Vishnu (o preservador) e Shiva 

(o destruidor) - cada um com uma ou mais esposas-

deusas. Os três seriam partes de Brâmane e todos 

os outros seriam suas diferentes manifestações. As 

manifestações corporais ou reencarnações dos 

deuses são chamadas de avatares.  

Tudo isso não parece uma tentativa espiritual 

maligna de imitar a Triunidade do nosso Deus e 

justificar a idolatria escandalosa? O nosso Deus é 

um Ser pessoal, inteligente, santo e triúno. Efésios 

4:5,6  

No conceito hindu, o deus Brâmane não é um ser 

pessoal, mas sim um princípio, uma realidade 

espiritual.  

Na verdade, ensinam o panteísmo: tudo é deus e 

deus é tudo; a natureza é parte de deus e ele está 

na natureza. Enfim, todos buscam tornar-se parte 

deste ser impessoal, atingindo a divindade.  

De vários deuses se originam seitas hinduístas 

como Hare-Krishna. Krishna seria o oitavo avatar 

(reencarnação) de Shiva.  

  

A lei do carma  

Esta lei consiste, em essência, na mesma crença da 

reencarnação, vista na lição passada (O  

Espiritismo).  

Releia na apostila e reveja os textos bíblicos.  

A crença hindu ainda é mais absurda quando fala 

da transmigração da alma (espírito). Como 

aprendemos na lição passada, o carma consiste na 

lei de causa e efeito, ou seja, de acordo com as 

obras e conduta nesta vida, a pessoa reencarna em 

uma outra vida, com mais ou menos benefícios na 

sua evolução espiritual.  

Por sucessivas reencarnações, pode-se atingir o 

Nirvana (ou Moksha) - um estado de libertação do 

ciclo de reencarnações e de pureza total em sua 

natureza, levando ao alvo final que é fundir-se ao 

ser impessoal que é Brâmane.  

A prática da meditação ou ioga, pode encurtar o 

período do carma, pois ensina a pessoa a se unir à 

dimensão espiritual que é o ser divino universal 

(Brâmane).  

Por crerem nestes ciclos de reencarnação e em 

tantas formas de manifestações dos seus deuses, 

torna-se normal para os hindus a adoração de 

animais como vacas (considerada sagrada e 

representante de manifestações divinas), ratos, 

elefantes, moscas, etc. Estes seriam reencarnações 

no processo do carma.  

Além disso, um sistema de castas, que diferenciam 

as pessoas e um fatalismo, são uma aceitação da 

miséria e da desgraça como fruto da crença na 

purificação por meio do sofrimento nesta vida, a 

fim de alcançar libertação em vidas futuras.  

  

Os hindus consideram o rio Ganges como 

sagrado.  

Há várias lendas sobre a origem do rio Ganges, até 

mesmo que ele surgiu da unha do dedão do pé 

esquerdo do deus Vishenu. Creem que o rio tem 

poder de purificar, curar, libertar, etc. Lavar-se 

neste rio, portanto, pode ajudar a atingir o 

Nirvana, sendo preciso menos renascimentos.  

Em suas festas rituais, muitos bebem e se banham 

na água do Ganges que é altamente poluída por 

esgotos e até cadáveres. É comum trazerem os 

corpos dos seus familiares mortos, queimarem e 

jogarem as cinzas no rio. Outros, atiram os corpos 

inteiros e ali eles se decompõem.  

“Que o poder do sangue derramado de Jesus se 

revele a estas pessoas, trazendo o que elas 

buscam: a verdadeira libertação do pecado, da 
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morte e da impureza, a salvação de sua vida para 

estarem, para sempre, em relacionamento vivo 

com a Pessoa do Deus Santo e Eterno!”  

Leia Romanos 12:1,2 e I Jo 1:7-9  

A Palavra de Deus nos manda apresentar nossos 

corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao 

Senhor.  

Jesus comprou o nosso corpo com o Seu sangue e 

seremos glorificados. É o sangue que nos purifica 

de todo o pecado.  

Seria o ritual no Rio Ganges uma zombaria do reino 

das trevas à adoração, ao batismo cristão e ao 

poder do sangue de Jesus?  

  

O BUDISMO  

O budismo é um sistema religioso que surgiu de 

dentro do hinduísmo na Índia. Buda, no hinduísmo, 

é considerado um avatar ou encarnação do deus 

Vishnu.  

Hoje o Budismo conta com quase 400 milhões de 

seguidores e está presente principalmente na 

China, Coréia, Japão, Nepal, Butão, Tibete, 

Mongólia, Tailândia, etc.  

O budismo foi iniciado por Sidarta Gautama 

(Buda), nascido por volta de 563 aC na região 

fronteira da Índia e Nepal. Sidarta era adepto do 

hinduísmo. Seu nascimento e vida estão repletos 

de lendas e fantasias misturadas com realidade 

histórica.  

Aos 29 anos de idade, em busca de respostas para 

o problema do sofrimento humano, da doença e 

da morte, Sidarta abandonou sua família e seus 

bens, cortou o cabelo, dedicou-se à meditação e 

tornou-se discípulo de mestres hindus. Ainda 

assim, no passar dos anos, não conseguiu 

respostas e nem a paz interior que buscava.  

Conta-se então que Sidarta, buscando em seu 

próprio interior, assentou-se em meditação sob 

uma figueira e, em perseverante meditação, após 

várias semanas, atingiu o estado de iluminação 

interior e livramento do tormento da dor, da morte 

e dos renascimentos cíclicos.  

Encontrando seus primeiros discípulos, Sidarta 

começou a ensinar sua doutrina e esses passaram 

a chamá-lo de Buda (iluminado). Sua pregação 

percorreu a Índia, arrebanhando os insatisfeitos 

com o hinduísmo.  

De acordo com o que você já aprendeu da Verdade 

bíblica, qual foi o maior erro de Sidarta Gautama?  

Você pode se lembrar de algum texto bíblico citado 

nas lições anteriores?  

  

A doutrina budista (o dharma)  

Buda não falava nada sobre Deus, pois toda a busca 

pela salvação (nirvana) está baseada no esforço 

interior do homem. Não há nenhum deus pessoal.  

Alguns ensinamentos do budismo são muito 

semelhantes aos do hinduísmo. Buda ensinou que 

o ser humano está preso a um ciclo de 

renascimentos por causa do carma. Por isso 

precisa atingir a iluminação interior e o nirvana. A 

iluminação se dá pela observação das Quatro 

Nobres Verdades e dos Oito Caminhos.  

  

As “Quatro Nobres Verdades”:  

• Toda a existência humana é sofrimento 

(nascimento, velhice, enfermidade, morte, 

tristeza, dor, etc.).  

• A origem do sofrimento é o desejo. É o 

desejo pelo prazer, pela existência, apego à 

felicidade, etc.  

• O sofrimento só pode cessar se o desejo 

que o originou for renunciado e acabar.  

• A vitória sobre o desejo e o fim do 

sofrimento se dá pela prática dos “Oito 

Caminhos”:  

Os dois primeiros caminhos: o entendimento 

correto e o pensamento correto - Implica em 

entender e concordar com os ensinamentos de 

Buda. Cultivar pensamentos de renúncia. Não 

pensar ou meditar no prazer para não causar a 

decepção e sofrimento.  

Mais três caminhos: a linguagem correta, as ações 

corretas, o modo de vida correto – Constituem um 

código de ética do budismo. Não mentir, enganar 

ou usar linguagem impura. Abster-se de matar, 

roubar, ter relações sexuais impróprias, etc.  
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E ainda os três caminhos: o esforço correto, a 

atenção correta e a concentração correta – 

Abordam a vida contemplativa e o crescimento em 

vários graus de meditação, para estimular a 

energia própria, controlar os desejos e atingir a 

iluminação e libertação da lei do carma.  

Compare o ensinamento de Buda sobre a renúncia 

e a meditação, com o ensinamento bíblico:  

Mateus 6:25-34 / I João 2:15-17 / Lucas 9:23-25 / 

Salmos 119:15,97,105.  

De acordo com o que você já aprendeu sobre o 

discipulado e o plano de Deus, quais são as 

diferenças?  

Sobre a libertação e a paz interior buscada no 

hinduísmo e no budismo, qual é a solução 

anunciada pelo evangelho de Jesus? Cite textos 

bíblicos que você já conhece.  

  

A MAÇONARIA  

A maçonaria é uma sociedade secreta, constituída 

de diversos ritos para iniciação e para ascensão aos 

diversos graus.  

O termo “maçon”, em francês, significa “pedreiro” 

e “maçonnerie” significa "construção".  

Geralmente os maçons dizem que a maçonaria tem 

suas raízes na construção do primeiro Templo em 

Jerusalém, sob o reinado de Salomão, com um 

arquiteto do templo que seria chamado Hiram  

Abif.  

Alguns historiadores identificam sua origem nos 

antigos ritos e mistérios egípcios. A fundação da 

Grande Loja da Inglaterra, em 1717, é considerada 

a origem da maçonaria moderna. O pastor 

presbiteriano James Anderson participou de sua 

organização e publicou, em 1723, as  

“Constituições da Maçonaria”.  

  

A influência da maçonaria  

A maçonaria fala de sabedoria, força e beleza, 

como virtudes a desenvolver. Alegam ter o 

objetivo da busca da verdade, da moral, da 

solidariedade, do crescimento intelectual e social 

da humanidade. Teve participações de destaque 

em muitos eventos da História. Por exemplo: na 

Revolução Francesa, quando influenciou ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade. No Brasil, 

podemos citar a influência da maçonaria na 

Inconfidência Mineira e na proclamação da 

Independência e da República. Tiradentes, José 

Bonifácio, D Pedro I, Marechal Deodoro da 

Fonseca e outros foram maçons. Encontramos até 

a associação da maçonaria com o protestantismo, 

lutando contra a supremacia do Catolicismo 

Romano na história brasileira. Há uma grande 

quantidade de políticos, empresários, altos 

funcionários do governo, líderes religiosos – 

inclusive pastores – que são maçons.  

Por ser uma instituição promotora de obras e 

mudanças sociais, por sua característica elitizada e 

por admitir que seus adeptos permaneçam com 

seus credos, a maçonaria geralmente não é vista 

como uma religião. De fato, muitos maçons negam 

veementemente isso. Porém, basta um pequeno 

estudo sobre a natureza da maçonaria para se 

concluir que é um sistema religioso. Eles têm 

templos (chamados de Lojas), batismos, 

juramentos, confissões de fé, rituais místicos, etc. 

Além disso, a literatura maçônica confirma isso.  

  

O deus da maçonaria  

A maçonaria considera essencial que os iniciantes 

sejam crentes em algum Ser Superior. O deus da 

maçonaria é chamado de GADU (Grande Arquiteto 

do Universo). É um deus genérico que pode ser 

Yahweh para o “cristão”, Alah para os 

muçulmanos, Braman para o Hindus, etc. Nas 

reuniões maçônicas e suas orações, não se permite 

a pronúncia do nome de Jesus, alegandose que a 

oração deve ser universal. Em um dos graus de um 

rito maçônico, dá-se o nome de Jabulon ao deus 

maçom, que é uma junção de sílabas dos nomes 

Javé, Bul ou Baal e Om ou Osíris. Veja João 

14:13,14  

  

A salvação e o envolvimento ocultista  

A maçonaria nega a expiação feita por Jesus na cruz 

e O considera como mais um fundador de uma 

religião.  

Em seus principais ritos, tem geralmente 33 Graus, 

através dos quais, dizem que o adepto crescerá em 
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virtudes e aperfeiçoará a si mesmo no aspecto 

espiritual, intelectual e moral.  

Os que não são maçons são chamados de profanos. 

Para iniciar no primeiro Grau e para subi-los, o 

maçom tem que se submeter a juramentos, rituais 

místicos, confissões, pactos, etc. O iniciante, por 

exemplo, passa por uma cerimônia em que declara 

jamais revelar os mistérios que lhe forem 

explicados e confessa ter vindo das trevas para a 

luz da maçonaria. Veja João 1:8 e 8:12 / 3:16-18 / 

Colossenses 1:13 a 20  

  

A Bíblia na maçonaria  

Nas Lojas Maçônicas (Templos), usa-se a presença 

da Bíblia como um símbolo da vontade de Deus 

(GADU), cita-se trechos mas nega-se a sua 

inspiração e autoridade como Palavra de Deus.  

O emblema da maçonaria usa o Volume da Ciência 

Sagrada, o Esquadro e o Compasso. O Volume da 

Ciência Sagrada pode tanto ser a Bíblia, como 

também em outras culturas, o Alcorão, os Vedas, 

etc.  

A Bíblia é apenas mais um dos muitos símbolos 

como o esquadro, o compasso, o martelo, o 

prumo, a espada, o olho no delta luminoso, o 

pentagrama, a letra G, etc. Veja II Timóteo 3:16,17 

/ João 12:48  

Já diante dessas resumidas informações sobre a 

maçonaria, você considera possível um cristão 

genuíno ser maçom? Leia II Coríntios 6:14 a 18 / I  

Coríntios 10:21 / Provérbios 6:12 a 14  

Na próxima semana iniciaremos a matéria  

“Batalha Espiritual”.  

Uma vez que conhecemos mais sobre a história da  

Igreja e várias heresias, vamos aprender sobre 
“guerra espiritual”, a fim de nos apossarmos da 
Verdade do Evangelho para a vida da igreja e para 
muitos outros que ainda não entraram no Reino 
de Deus.  
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Meditando  

Quais são as principais necessidades buscadas pelos adeptos do hinduísmo e do budismo?  

Eu tenho estas necessidades supridas? Como eu comunicaria isso a eles? 

Motivo de Oração da Semana  

Ore pelos povos que estão enganados, buscando salvação no hinduísmo, budismo e outras 

religiões orientais. Ore para que o engano da maçonaria e o ocultismo se desfaçam na vida 

de tantas pessoas que estão seduzidas pelo status, pela falsa sabedoria e pelo desejo do  

  oculto. Ore por arrependimento na vida dos líderes evangélicos e católicos que estão 

nas Lojas Maçônicas.  
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Todos os direitos autorais desta apostila pertencem Seus idealizadores   

As citações indicadas são utilizadas com autorização e dentro dos parâmetros estabelecidos pelos autores.  

Nosso desejo é que mais irmãos possam desfrutar do que Deus nos tem dado, livremente, para edificação 

do Corpo de Cristo.  

 

  


